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B. ODŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY B2013-Z1j  

 ÚZEMNÍHO PLÁNU 
 

 

 B.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 
 

 B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

B.1.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 patří území obcí z ORP Blansko do rozvojové 

oblasti OB3 - Brno. Jedná se ovelmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které 

mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak 
dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak l. tranzitním železničním koridorem. Část obcí mimo rozvojovou 

oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy - Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné 
dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č.260, 

procházející napříč správním územím města Blanska, které je tudíž touto významnou dopravní trasou 

ovlivněno. 

Změna B2013-Z1j neomezuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v PÚR ČR 2008. Z hlediska 

PÚR ČR 2008 nevyplývají pro území řešené v rámci této změny žádné specifické požadavky a změna 
není v rozporu s republikovými prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje území. 

B.1.1.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 

21.06.2012, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy - ZÚR JMK – 
zrušeno. 
 

 B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Problematika řešené změny se nedotýká širších vztahů a vazeb na okolní obce. 
 

 B.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP 

BLANSKO A POKYNŮ PRO JEHO DOPLNĚNÍ 

Doplní pořizovatel. 
 

 B.3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 
 

 B.3.1 Urbanistické řešení 

Změnou je řešena úprava vymezení stavebních pozemků v jihozápadní části místní části Klepačov. 

Jedná se o území kolem návrhu veřejné infrastruktury (obslužné komunikace) vymezeném územním 

rozhodnutím v ploše pozemku parc. č. 364/62 k.ú. Klepačov. Součástí návrhu je i území s již 
povolenými stavbami RD a již vymezenými nezastavěnými plochami soukromé zeleně (SZ). V souladu 

se schváleným zadáním jsou do ploch řešených změnou zahrnuty parc. č. 364/51, 364/54, 364/57, 
364/58, 364/59, 364/62, 364/63, 367/23 a části parc. č. 364/25, 364/30, 364/31, 364/32, 364/33 k. 

ú. Klepačov. Pro ucelenost řešení byly do řešených ploch zahrnuty i parc. č. 364/1, 364/27 a 364/136 

k. ú. Klepačov. 
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Na východním a severním okraji území je plně respektována stávající polní cesta (parc.č. 364/49, 
263/2 a 372/4 

Západně ležící stávající účelová komunikace (polní cesta) je zahrnuta do nově vymezených ploch.  

Zastavitelné plochy řešeného území jsou členěny na dvě části rozdělené tělesem budované místní 
komunikace ve veřejném prostranství odpovídající šíře. Severní zastavitelná plocha funkčního typu BV 

je na straně východní a severní ohraničena plochami nezastavěného území funkčního typu ZS. Jižní 
zastavitelná plocha funkčního typu BV je na straně východní a západní (v souvislosti s pásmem lesa) 

ohraničena taktéž plochami ZS 

Přístup na lesní pozemky je umožněn po navržené obslužné komunikaci odbočením z obratiště. 
V jihovýchodní části řešeného území je mezi stabilizovanými plochami a nově navrženými plochami 

(parc.č. 364/1) navrženo výhledové kapacitní připojení pozemků bezprostředně navazujících na 
stabilizované plochy bydlení (BV).  

B.3.1.1 Limity urbanistického řešení: 

Navrženou změnou se limity stanovené schváleným ÚP nemění. 

B.3.1.2 Urbanistická koncepce řešení 

Řešení změny respektuje celkovou urbanistickou koncepci ÚP schválenou pro části města venkovského 
typu a navazuje na ni.  

Změna zahrnuje plochy s vydaným územním rozhodnutím a navazující plochy, přiléhající ke 
stabilizovaným plochám bydlení v RD venkovského charakteru (BV) a vymezeným stavebním 

pozemkům. Pro zachování ekologické stability a charakteru venkovského typu bydlení jsou v území 

navrženy plochy soukromé zeleně ZS. 

Upravené řešení spočívá v redukci rozsahu púvodně navržených zastavitelných ploch a nahrazení 

plochami soukromé zeleně ZS. Do nově navrženého zastavěného území jsou zahrnuty zastavěné 
plochy s platným st. povolením, nově navržené (redukované) zastavitelné plochy, plochy veřejných 

prostranství a nezastavitelné plochy uvnitř zástavby tak, že tvoří ucelený tvar území. 

B.3.1.3 Urbanistické řešení 

B.3.1.3.1 Jádrové území 

Jádrové území města není změnou dotčeno. 

B.3.1.3.2 Venkovské osídlení 

Řešené území se nachází v místní části Klepačov, jehož venkovský charakter zástavby návrh plně 
respektuje. Řešení využívá územním rozhodnutím umístěnou stavbu místní obslužné komunikace, 

která dopravně navazuje na silnici lll/37443. Toto rozhodnutí o umístění stavby „veřejného 

prostranství“ – ploch pro dopravní a technickou infrastrukturu zahrnuje plochu cca 0,19 ha. Pro 
efektivnější využití vynaložených investic v území je počítáno s oboustrannou zástavbou stavbami pro 

bydlení v RD (BV). Řešení zúžuje veřejné prostranství navržené v dokumentaci projednané v územním 
řízení v šíři cca 25m až 30m na optimální a funkčně dostatečnou dimenzi. V řešeném území se uvažuje 

realizace až 5 volně stojících RD (včetně již umístěných), splňujících regulativy ploch funkčního využití 

BV. Toto řešení je však podmíněno projednáním výjimky z 50m pásma lesa. 
 

 B.3.2 Potenciál rozvoje města 

B.3.2.1 Bydlení 

Předpokládaný nárůst RD je v intencích schváleného návrhu ÚP pro území čtvrti Klepačov. 

B.3.2.2 Rekreace a cestovní ruch 
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Změna nesouvisí s touto problematikou. 
 

 

 B.3.3 Řešení veřejné infrastruktury – občanské vybavení 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 
 

 B.3.4 Řešení veřejné infrastruktury - dopravní řešení 

B.3.4.1 Pozemní komunikace 

B.3.4.1.1 Silnice 

Tato problematika není změnou dotčena. 

B.3.4.1.2 Místní komunikace 

Je navržena komunikace ve funkční skupině D1. Jedná se o komunikaci jednopruhovou s výhybnami 
(OM 1k 4/4/30). Navržené veřejné prostranství je redukovanou formou návrhu projednaného 

v územním řízení. Postačuje však pro dopravní obsluhu území, protože navržená místní obslužná 

komunikace je v intencích návrhu ÚP pro dané území. Dle požadavků dotčených orgánů jsou 
respektovány funkční vazby v území – je řešena cestní síť. Účelové komunikace jsou navrženy 

(respektovány) po severovýchodním a severním okraji řešeného území i pro obsluhu západněji 
situovaných zemědělsky využívaných ploch. 

B.3.4.1.3 Účelové komunikace 

Pozemek parc. č. 364/27 (orná půda), sloužící původně jako přístup na zemědělské a lesní plochy, je 

zahrnut do ploch pro bydlení. Tento přístup je nahrazen navrženou obslužnou komunikaci s obratištěm 

a nově navrženou účelovou komunikaci na západní hranici řešeného území. Na jihovýchodním okraji 
nově navržené obslužné komunikace je navrženo odbočení na stávající účelovou komunikaci 

s plošnými parametry umožňujícími výhledové zřízení komunikace obslužné pro případ rozvoje ploch 
pro bydlení jižním směrem a nahrazení původního příjezdu na jižně ležící plochy pozemků. 

B.3.4.2 Drážní doprava 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.4.3 Obsluha území hromadnou dopravou osob 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.4.4 Pěší doprava 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.4.5 Cyklistická doprava 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.4.6 Letecká doprava 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.4.7 Doprovodná zařízení pro silniční dopravu 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.4.8 Ochranná pásma 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 
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B.3.4.9 Hluk z pozemní dopravy 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 
 

 B.3.5 Řešení veřejné infrastruktury – vodní hospodářství 

B.3.5.1 Vodní toky a plochy 

Změna nesouvisí s touto problematikou. 

B.3.5.2 Zásobování vodou 

Území řešené změnou bude napojeno na stávající skupinový vodovod Blansko prodloužením 

stávajícího veřejného řadu. Předpokládaný nárůst spotřeby vody by pro dostavbu území činil cca 3,6 
m3 za den. 

B.3.5.3 Odkanalizování území 

V daném území byla při vydání ÚR povolena likvidace splaškových vod v malých domovních čistírnách 

pro jednotlivé 3 RD. Vzhledem k předpokládanému zvýšení počtu RD je navržen nový způsob odvedení 

splaškových vod společnou kanalizací. Je navržena tlaková kanalizace s počátkem výtlačného řadu na 
navrženém obratišti a jeho ukončením v navazujících stabilizovaných plochách východním směrem. Již 

povolené malé domovní ČOV mohou být na tento systém odkanalizování teoreticky následně 
přepojeny stejně jako případné další realizované objekty. 

Dešťové vody budou svedeny do nadzemní nebo podzemní nádrže, která bude sloužit pro hasební 

účely v případě požáru. (cca 25 m3) Ostatní přebytečné dešťové vody budou likvidovány vsakem 
neškodně na vlastním pozemku RD. 
 

 B.3.6 Řešení veřejné infrastruktury - energetika 

B.3.6.1 Zásobení plynem a teplem 

Území bude připojeno na stávající STL plynovod. Předpokládaný nárůst spotřeby je vzhledem ke 
kapacitě plynovodu zanedbatelný. 

B.3.6.2 Zásobování elektrickou energií 

B.3.6.2.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 

B.3.6.2.2 Sítě a zařízení VN 22 kV 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 

B.3.6.2.3 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 
Území bude připojeno na stávající vedení NN. Předpokládaný nárust spotřeby je vzhledem ke kapacitě 

vedení NN zanedbatelný. 

B.3.6.2.4 Veřejné osvětlení 

Území bude připojeno na stávající vedení NN s připojením na VO. Předpokládaný nárust spotřeby je 

vzhledem ke kapacitě vedení NN zanedbatelný. 

B.3.6.2.5 Bilance elektrického příkonu pro návrh ÚP 

Je uvažováno s výhledovou hodnotou zatížení na 1 b.j. v RD 2,1 kW, což je hodnota pro realizační 
období po roce 2020. 

B.3.6.3 Spoje 
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Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 
 

 B.3.7 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot území 

Navrženou změnou nejsou ovlivněny požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot území. 
 

 B.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK 

BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Vzhledem k lokálnímu charakteru a malému rozsahu řešeného území nebyl v zadání požadavek 

uplatněn. 
 

 B.5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE 

LESA 
 

 

 B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

B.5.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 

Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních 

předpisů; 

Vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění 

pozdějších právních předpisů, a přílohy 3 této vyhlášky; 

Vyhláška MŽP č. 48/2011 o stanovení tříd ochrany; 

B.5.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 

B.5.1.3 Agronomická kvalita půd 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 

B.5.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 

B.5.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena. 

B.5.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Ve snaze o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch, byla situována lokalita 

záboru ZPF v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území. Tento 
zábor je v souladu s bývalým územním plánem a je zvažován dlouhodobě (na uvedených pozemcích 

se v současné době již nehospodaří). Řešení se dotýká zatravněných zemědělských pozemků IV. a V. 

třídy ochrany. Viz příloha č.1 – Zábor ZPF. 

V požadavku vlastníka dotčených pozemků na změnu ÚP (B2013- Z1j) byl graficky vyznačen i rozsah 

požadované plochy zástavby. Vyznačené části pozemků parc. č. 364/25, 364/30, 364/31, 364/32 a 
364/33 jsou rovněž v majetku navrhovatele změny. Jsou vedeny jako orná půda a dle BPEJ jsou 
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zařazeny ve třídě kvality lV. a V. Tyto pozemky jsou v užívání zemědělského družstva a jsou 
dlouhodobě zatravněny a uživatelem pouze sečeny. Z této skutečnosti vychází i návrh změny, který 

respektuje požadavek navrhovatele změny na úpravu záboru ZPF (rozšíření ploch pro bydlení v RD) 

směrem západním s tím, že tyto plochy budou trvale zatravněny jako součást zahrad u RD. Úbytek 
ZPF bude pouze v rozsahu zastavěných a zpevněných ploch RD, ostatní plochy zůstanou zahradami. 

Rovněž plochy navržené do režimu nezastavitelných ploch soukromé zeleně ZS s trvalým zatravněním 
a vhodnou výsadbou zůstávají součástí ZPF. 

U dalších západně ležících ploch až k hranici lesa lze navrhnout trvalé zatravnění resp. sady jako 

dlouhodobý cílový stav a námět pro následnou aktualizaci územního plánu. Toto území je totiž natolik 
svažité, mechanizačně obtížně dostupné a tím i nevhodné pro intenzivní zemědělské využití pro 

plodiny, které by nebyly schopné zabránit vodní erozi. Návrh trvalých travních ploch (TTP) by tedy měl 
zabránit negativnímu vlivu eroze na PUPFL a Březovský vodovod.  

Z celkové výměry řešené lokality se tedy nový skutečný úbytek ZPF týká pouze navržených nově 
zastavitelných ploch, nikoliv ploch s již vydaným stavebním povolením. 
 

 B.5.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Plné využití území dle zpracovaného výchozího zastavovacího plánu předpokládá udělení výjimky 

z 50m pásma lesa na hodnotu 20m, předpokládá se však minimální vliv na obhospodařování ploch. 

Mezi vymezenými zastavitelnými plochami a plochami PUPFL nebyl navržen žádný odstup z důvodu 
návrhu přímého dopravního napojení na cestní síť řešeného území. 
 

 

 B.6 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 

Navrženou změnou není tato problematika dotčena resp. platí stejná pravidla zahrnutá ve schváleném 

ÚP pro přilehlá území. 

 B.7 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ 

Vzhledem k rozsahu a lokalizaci řešené změny problematika nevyžaduje koordinaci využívání území z 

hlediska širších vztahů. 

 B.8 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 

POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V zastavěném území místní části Klepačov se nevyskytují stavební mezery nebo proluky vhodné 

k zastavění. Další vymezené zastavitelné plochy jsou již ve stádiu realizace nebo vyžadují vyšší 
investice než je tomu v případě změny Z1j. 

 B.9 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V 

ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§43 ODST.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S 

ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Problematika řešené změny se nedotýká záležitostí nadmístního významu. 

 


