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B.1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
Důvody pořízení: 

Pořízení Změn dle návrhu usnesení Pořizovatele (na základě přímého požadavku Rady města Blansko), 
vybaveného doporučením Rady města Blansko (13. schůze 02.06.2015), schválilo, dle § 6, odst. 5, 
písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
stavební zákon) v platném znění, Zastupitelstvo města Blansko na 5. zasedání konaném dne 
23.06.2015 usnesením č. 42 a č. 43. Jednalo se o návrhy na pořízení změn z roku 2013 (dílčí 
předměty skupiny Z1), o nové návrhy na pořízení změn (dílčí předměty skupiny Z2), požadavky 
Pořizovatele vzešlé ze změněné situace v území (dílčí předměty skupiny A1) a zohlednění stavu 
izolovaných částí území (dílčí předměty skupiny S1). Jednalo se o první komplexní hodnocení ÚP 
Blansko od doby jeho vydání, v předepsané čtyřleté lhůtě. 

Zadání: 

Zadání změny je obsaženo ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Blansko, zpracované 
pořizovatelem v listopadu 2015 spolu s pokyny pro zpracování návrhů dílčích změn (období 12/2011 – 
12/2015). Zpráva o uplatňování Územního plánu Blansko byla schválena usnesením č. 23, přijatým 
Zastupitelstvem města Blansko na 7. zasedání 15.12.2015. 

Návrh změny: 

Návrh změny B2015-Z2 byl zpracován na základě Objednávky číslo 2016/001283/INV/DO ze dne 
31.5.2016. Projektantem změny je ATELIER URBI spol. s r.o. Brno, návrh změny byl řešen v období 
červen – srpen 2016. Projektantem Vyhodnocení vlivu řešení změny na ŽP byla firma Löw & spol. 
s.r.o. Brno. Závěry Vyhodnocení vlivu řešení změny na ŽP byly do návrhu změny zapracovány. 

Společné jednání: 

Návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 byl projednán dle § 50 stavebního zákona na společném jednání 
25.11.2016. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. 
do do 28.12.2016. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Pořizovatel rovněž 
doručil návrh změn veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne jejího doručení mohl každý uplatnit 
u Pořizovatele písemné připomínky. Oznámení dotčeným orgánům a dalším subjektům, s odkazem na 
úložiště projednávaných podkladů, bylo vypraveno 09.11.2016, veřejná vyhláška byla umístěna na 
úřední desku MěÚ Blansko 10.11.2016. Pořizovatel ÚPD byl 14.11.2016 zástupcem OÚPSŘ KrÚ JMK 
telefonicky upozorněn na nevyhovující obsah projednávaných podkladů. Chyběl samostatný dokument 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (základ povinného obsahu byl zapracován pouze do 
textu odůvodnění). Doplnění podkladu bylo obratem dohodnuto s projektantem a podklad byl přidán 
k dokumentaci změny na webu Města Blansko 21.11.2016. Veřejná vyhláška s informací o zveřejnění 
úplných podkladů byla vyvěšena na úřední desku 21.11.2016 a sejmuta 07.12.2016 s upozorněním, že 
došlo ke stanovení nového termínu pro uplatnění připomínek. Doby vyvěšení obou veřejných vyhlášek 
se v sedmidenním období překrývaly. Upozornění na rozšíření podkladů změny B2015-Z2 dotčeným 
orgánům a dalším subjektům dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona bylo odesláno 22.11.2016 
s potvrzením původního termínu pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů a připomínek obcí, 
protože původně stanovený termín společného jednání následoval až po tomto oznámení. Stanoviska 
dotčených orgánů obdržel Pořizovatel do uplynutí prvního stanoveného termínu. OÚPSŘ KrÚ JMK 
upozornil na nemožnost vydat koordinované stanovisko z důvodu nesouhlasu OŽP KrÚ JMK, který byl 
doručen samostatně podáním z 19.12.2016. Připomínky sousedních obcí uplatněny nebyly. 
K prodlouženému termínu projednání byly uplatněny připomínky pouze k některým nezapracovaným 
návrhům změn a k odchylně zapracovaným návrhům změn, ale i připomínky s charakterem 
opožděných požadavků k návrhu zadání, připomínky s charakterem návrhů na pořízení změn 
a dokonce i zcela nové návrhy na pořízení změn. Zpracované hodnocení bylo následně využito při 
přípravě textů sdělení jednotlivým podatelům. 

Problém nepřesných a neúčinných podání byl samostatně konzultován se zástupci Města Blansko 
a uzavřen pokynem určeného zastupitele pro agendu pořizování ÚPD opožděné požadavky na řešení 
změny a požadavky rozšiřující předmět změny s vlivem na průběh projednání zamítnout, popřípadě 
odkázat na další aktualizační cyklus ÚP Blansko, společně s návrhy na pořízení změn (viz též usnesení 
č. 41 přijaté na 5. zasedání Zastupitelstva města Blansko 23.06.2015). 
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Již v rámci této první fázi projednání bylo nutno řešit vliv nadřazené dokumentace. Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
05.10.2016 na jeho 29. zasedání usnesením č.2891/16/Z29 a nabyly účinnosti dne 03.11.2016. 
V úpravách dokumentace Změny B2015-Z2 a jejího odůvodnění byly řešeny pouze přímo dotčené 
části předmětů projednání, plné uvedení ÚP Blansko z roku 2011 do souladu s nadřazenou 
dokumentací vydanou krajem bude řešeno samostatnou změnou B2017-ZUR, jejíž pořízení bylo 
schváleno usnesením č. 24, přijatým Zastupitelstvem města Blansko na 12. zasedání 07.03.2017. 

Pořizovatel ÚP Blansko na začátku ledna 2017 vyhodnotil, ve spolupráci se zástupcem Města Blansko 
(vedoucí odboru INV) a s určeným zastupitelem (garant odboru SÚ), dosavadní výsledky projednání se 
zjištěním, že v daném řešení návrhu nelze automaticky předpokládat souhlasné stanovisko KrÚ JMK na 
úseku ochrany ZPF, protože rozsah nevyužitých zastavitelných ploch v posuzovaných územích na k.ú. 
Těchov, v části města Blansko – Těchov, a na k.ú. Klepačov je stále značný. Předmětem návrhu 
změny B2015-Z2, zpracovaného pro společné jednání byly (mimo ostatní specifické předměty 
projednání) zastavitelné plochy bydlení ve třech lokalitách. Při severním okraji zastavěného území části 
města Blansko – Češkovice, na západním okraji zastavěného území části města Blansko – Těchov 
a v prolukách zastavěných území na západním okraji části města Blansko – Klepačov. Ostatní návrhy 
na vymezení zastavitelných ploch bydlení projektant nezapracoval především s odkazem na ustanovení 
§ 55 odst. 4 stavebního zákona a na základě minimálního časového odstupu od vydání ÚP Blansko. 
Pořizovatel doplnil aktuální hodnocení využití zastavitelných ploch (od doby přípravy Zprávy 
o uplatňování ÚP Blansko v roce 2015 došlo k očekávanému nízkému posunu). Na území části města 
Blansko – Češkovice došlo v období červen 2015 až leden 2017 ke změně rozsahu využitých 
zastavitelných ploch z 54% na 56% (jedná se o jedinou část města s vyšším podílem využití 
zastavitelných ploch), v části města Blansko - Těchov ze 16% na 26% a v části města Blansko – 
Klepačov pouze z 6% na 8%. Proto Pořizovatel ve vyhodnocení společného jednání, po dohodě 
s určeným zastupitelem, redukoval návrh projektanta na k.ú. Klepačov (jiná než původně navržená 
konfigurace zastavitelných ploch), který bránil dohodě s dotčeným orgánem. Ostatně tato úprava 
návrhu je v souladu s předpokládaným vývojem v území, jehož využití je podmíněno rozšířením 
kapacitní infrastruktury. Ostatní menší nové zábory ZPF byly úspěšně dohodnuty. 

Samostatným problémem bylo nezohlednění zadání u části předmětů změny v části města Blansko – 
Žižlavice a při jihozápadním okraji zastavěného území části města Blansko – Těchov, kde projektant 
aplikoval, místo funkčního typu ZS (změna ve využití), funkční typ NS (stav). Na základě pokynu 
Pořizovatele zde došlo k opětovnému prověření území a dílčím úpravám návrhu pod schváleným 
zadáním. 

Instrukce pro úpravu dokumentace byly dohodnuty s příslušnými dotčenými orgány, které uplatnily 
nesouhlasná stanoviska a stanoviska s připomínkami a požadavky, před podáním žádosti o stanovisko 
krajského úřadu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle 
ust. § 50 odst. 7) stavebního zákona a před podáním žádosti o stanovisko krajského úřadu k návrhu 
koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí dle § 50 odst. 5) stavebního 
zákona. 

Souhlasné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, jako věcně 
a místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. e) zákona, k vyhodnocení vlivu 
koncepce na životní prostředí „Návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 podle § 10g a § 10i zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů obdržel Pořizovatel na základě žádosti MBK 13272/2017 z 04.04.2017. Bylo 
zohledněno při úpravě řešení a odůvodnění návrhu změny B2015-Z2. 

Dokumentace návrhu změny byla upravena rovněž na základě stanoviska Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu JMK 52260/2017 z 10.04.2017, 
z hlediska ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, které obdržel Pořizovatel na základě žádosti MBK 
13477/2017 z 04.04.2017. Vzhledem k vydání ZÚR JMK (účinnost 03.11.2016), bylo nutno po 
úpravách odůvodnění, v návaznosti na Řízení o návrhu, plánovat podání žádosti o doplnění stanoviska 
krajského úřadu. Krajský úřad totiž požadoval doplnění vyhodnocení souladu předmětné změny (resp. 
souboru dílčích změn) s vydanými ZÚR JMK a doplnění vyhodnocení souladu s Politikou územního 
rozvoje (PÚR) ČR ve znění Aktualizace č. 1. 
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Řízení o návrhu: 

Návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 a oznámení o konání veřejného projednání Pořizovatel doručil 
veřejnou vyhláškou vyvěšenou 23.05.2017. Veřejné projednání se uskutečnilo 22.06.2017 ve velké 
zasedací místnosti MěÚ Blansko. K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě Město Blansko, 
dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Veřejného projednání se zúčastnili dva zástupci týmu 
projektanta, Pořizovatel, určený zastupitel, zástupce Města Blansko, devět zástupců vlastníků pozemků 
a dva zástupci dotčeného orgánu. Po představení předmětů řešení projektantem bylo uplatněno pouze 
několik dotazů technického rázu, na které odpovídal projektant a Pořizovatel. Do lhůty 7 dnů ode dne 
veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky. 

Na tomto výsledku mohl mít pozitivní vliv krok Pořizovatele, který – vzhledem k většímu odstupu od 
společného jednání, obeslal v období 31.05.2017 až 06.06.2017 sdělením všechny subjekty, které 
uplatnily do společného jednání připomínku k nezapracovaným či jinak zapracovaným návrhům změn, 
a subjekty, které uplatnily opožděné návrhy na pořízení změn apod., s upozorněním na termín 
veřejného projednání, přímým odkazem na umístění podkladů a konkrétním zněním odůvodnění 
s komentářem Pořizovatele, vysvětlujícím možnosti navrhovatelů ve věcných a časových souvislostech. 

Ve stanovené lhůtě uplatnili svá stanoviska pouze KrÚ JMK, HZS JMK ÚO Blansko, KHS JMK Brno. Tyto 
dotčené orgány uplatnily stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. Od 
společného jednání došlo k úpravám předmětů řešení a k drobným úpravám, které vyplynuly ze 
společného jednání a které byly do dokumentace zapracovány. Bylo mj. nutno řešit upozornění OD 
KrÚ JMK, že v dílčím návrhu změny B2015-A1i nebyly zohledněny požadavky tohoto dotčeného orgánu 
uplatněné v rámci společného jednání, a ke stejnému předmětu byl uplatněn dotaz OÚPSŘ ke vztahu 
záměru přemostění a podmínek vydaných ZÚR JMK. Problém kompetencí na dotčené části železničního 
koridoru byl řešen s generálním ředitelstvím SŽDC již v dubnu a květnu 2017 s tím, že zkapacitnění 
trati ČD se předpokládá v severněji položeném území, mezi stanicemi Blansko Město a Rájec - 
Jestřebí. Takto doložené vyloučení kolize záměrů bylo zařazeno do vyhodnocení projednání 
a akceptováno. V období od 26.06.2017 do 29.06.2017 byl, v rámci dohody s OD KrÚ JMK, upraven 
detail grafiky v místě plánované přeložky silnice III/37937 tak, aby nebyl determinován tvar 
křižovatky. Byl odstraněn symbol okružní křižovatky bez změny rozsahu zastavitelné plochy funkčního 
typu DS, který nevynucoval opakované projednání. K jiným částem návrhu změny B2015-Z2 
nesouhlasy, připomínky ani další požadavky uplatněny nebyly.  

K řízení o návrhu Změn Pořizovatel obdržel stanovisko krajského úřadu JMK 74221/2017 z 27.06.2017, 
ve kterém krajský úřad uplatnil připomínky ke kapitole B.2.2 Odůvodnění s tím, že je třeba - po úpravě 
„Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ dle připomínek, požádat o doplnění stanoviska 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydávaného ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona, ve 
kterém bude krajským úřadem posouzen soulad doplněného „Návrhu změny B2015-Z2 územního 
plánu Blansko“ se ZÚR JMK. Pořizovatel zajistil doplnění návrhu Změny o vyhodnocení souladu se ZÚR 
JMK a PÚR ČR úpravou kapitoly B.6.1.18 Odůvodnění změny B2015-Z2 a žádost odeslal 02.08.2017, 
protože řešení změny B2015-Z2 již bylo možno považovat za dohodnuté. 

Z výsledků projednání nevyplynul požadavek na úpravu dokumentace a nebylo nutné opakovat 
veřejné projednání. 

Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem - v režimu dle ustanovení § 53 odst.1 stavebního 
zákona, vyhodnotil výsledky projednání (námitky a připomínky uplatněny nebyly) v textovém 
dokumentu „Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1) 
stavebního zákona“ z 03.07.2017, kterým byly 04.07.2017 obeslány dotčené orgány a odbory 
krajského úřadu jednotlivě a odbor OÚPSŘ jako nadřízený orgán územního plánování. 

Doručená stanoviska HZS JMK ÚO Blansko, MPO ČR a KHS JMK Brno obsahovala souhlas. Lhůta pro 
uplatnění stanovisek uplynula 03.08.2017. Po této lhůtě obdržel Pořizovatel již pouze vyjádření Odboru 
kultury a památkové péče KrÚ JMK. 

Souhlasné stanovisko KrÚ JMK na základě ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona obdržel Pořizovatel 
23.08.2017 a podklady proto mohly být 29.08.2017 postoupeny Zastupitelstvu města Blansko do 
materiálu 15. zasedání plánovaného na 05.09.2017. Po doručení stanoviska již byla dokončena pouze 
kompletace textu odůvodnění změny B2015-Z2 pro její vydání, ke kterému dojde oznámením Opatření 
obecné povahy. 
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B.2 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

B.2.1 Politika územního rozvoje ČR 

Při zpracování „Změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ byla respektována Politika územního 
rozvoje ČR, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009 a její Aktualizace č. 1, schválená 
usnesením vlády č. 276 dne 15. 4. 2015 (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR ). Územní plán po změně 
bude nadále  respektovat tyto požadavky vyplývající z Aktualizace č. 1 PÚR ČR: 

Respektovány jsou republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
(kap. 2.2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR ). Územní plán po změně B2015-Z2 

(14) ve veřejném zájmu dále chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, zachovává ráz urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. Toto území má značnou hodnotu i jako turistická atraktivita. Jeho ochrana 
je v souladu s principy udržitelného rozvoje provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje. Je zde nutná cílená ochrana zejména nemovitých kulturních památek, alejí 
a urbanistických hodnot, stejně jako charakter a obnova okolní krajiny. Krajina je živým v čase 
proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Územní plán 
chrání zemědělský charakter krajiny návrhem několika ploch zeleně soukromé a vyhrazené, 
nepřipouští rozvoj zástavby na plochách zemědělských. Kulturní i přírodní hodnoty krajiny jsou 
chráněny a posilovány zejména návrhem přestavbových ploch (P21 a P23), a dále návrhem 
ploch zastavitelných v návaznosti na zastavěné plochy. Vymezením stabilizovaných 
a návrhových ploch tak ÚP brání upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských 
zásahů; 

(14a) dále dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především 
orné půdy a ekologických funkcí krajiny při plánování rozvoje území venkovského charakteru 
v rámci řešeného území. Jsou zde vymezeny plochy zemědělské a plochy výroby a skladování 
– zemědělské výroby a to stabilizované i návrhové, převládá však lesní hospodářství, tedy 
plochy lesní; 

(15) předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
Byly zváženy existující a potenciální důsledky segregace a bylo zvoleno řešení, vhodné pro 
prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně. Plochy, které by mohly zvyšovat 
míru segregace nebyly navrženy, byly navrženy plochy přestaveb, které mají potenciál 
zvyšovat integraci obyvatel v území (P21 – přestavbová plocha smíšená obytná městská a P23 
– přestavbová plocha občanského vybavení – veřejné vybavenosti); 

(16) dává přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, 
které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, zejména při stanovování způsobu 
využití území. Vhodné řešení územního rozvoje bylo hledáno ve spolupráci s obyvateli území 
i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů 
vymezených v PÚR ČR. V součinnosti s pořizovatelem byly vyhodnocovány jednotlivé 
požadavky vznášené na projednáních a s ohledem na zachování komplexnosti řešení byly 
zapracovány ty požadavky na změny, u kterých nebyl shledán předpoklad  negativního 
ovlivnění; 

(16a) při řešení vycházel z principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a regionů, který 
představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, 
odvětvových a časových hledisek; 

(17) vytváří v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 
zastavitelných a zejména přestavbových ploch pro vytváření pracovních příležitostí, čímž 
předchází vzniku problémů v těchto územích; 

(18) podporuje polycentrický rozvoj sídelní struktury a vytváří předpoklady pro posílení partnerství 
mezi městskou oblastí a venkovskými oblastmi a zlepšuje tak jejich konkurenceschopnost. 
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Rozvojové plochy byly navrženy s ohledem na místí podmínky rovnoměrně v celém řešeném 
území, ať už se jedná o městskou oblast či venkovský typ osídlení, a to v návaznosti na 
zastavěné území tak, aby byla jednotlivá centra osídlení ucelená a územně snadno 
identifikovatelná, aby nedocházelo k souvislému zastavění volných prostor mezi centry;   

(19) vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Proto jsou vymezeny 
přestavbové plochy smíšené komerční v místě bývalých čistě průmyslových areálů. 
Hospodárně využívá zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) 
a zajišťuje ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování 
veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace, proto jsou vymezeny plochy přestavby. 
Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na 
dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje 
negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území; 

(20) neumísťuje rozvojové záměry, které by mohly významně ovlivnit charakter krajiny. ÚP vytváří 
územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability 
a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné 
krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, 
zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. Jsou vytvořeny podmínky pro 
důslednou ochranu zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, ochranných 
pásem vodních zdrojů a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního 
fondu. V rámci územně plánovací činnosti byly vytvořeny podmínky pro obecnou ochranu 
krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a rovněž jsou vytvořeny 
podmínky pro využití přírodních zdrojů (plocha těžby);  

(20a) vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. V rámci územně 
plánovací činnosti omezuje nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti 
a prostupnosti krajiny, proto jsou vymezeny rozvojové plochy veřejných prostranství a ÚSES; 

(21) nevymezil pozemky pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) 
v rozvojových osách, protože v řešeném území není krajina významně negativně 
poznamenána lidskou činností, souvislé lesní porosty zde bezprostředně navazují na zastavěné 
území a míst, způsobilých pro  nenáročné formy krátkodobé rekreace je zde dostatek. Lesních 
porostů  je zde nadprůměrné množství a  zachování prostupnosti krajiny řeší vymezený ÚSES; 

(22) vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu 
(cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), s cílem zachování a rozvoje jejich hodnot, 
podporuje propojení z hlediska cestovního ruchu atraktivních míst turistickými cestami, které 
umožňují celosezónní využití pro různé formy turistiky. Jsou vymezeny pěší stezky, cyklostezky 
a cyklotrasy, hipostezka i lanovka a lyžařský vlek, pro jejichž vedení byly stabilizovány nebo 
navrženy zejména plochy veřejných prostranství nebo veřejné zeleně; 

(23) vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Dopravní, ani technická infrastruktura, která 
by fragmentovala krajinu není navržena. Územní plán dbá na zachování prostupnosti krajiny, 
jsou navržena veřejná prostranství. Územní plán se snaží zmírňovat vystavení obytných oblastí 
nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy vymezením přeložky silnice III. třídy pomocí 
mimoúrovňového křížení železnice a řeky přes výrobní areály v části Staré Blansko. Plochy, 
vymezené pro novou obytnou zástavbu, jsou v dostatečném odstupu od železnice, aby se 
předešlo možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto 
účinků). Výjimkou je plocha Z4 v k. ú. Dolní Lhota, její úpravu bude řešit následná ÚPD; 

(24) vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, 
zejména návrhem ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury silniční. 
Rozvojové plochy jsou navrhovány pouze v souvislosti s dostatečnou veřejnou infrastrukturou 
a to jak dopravně, tak technicky obsloužené. Pokud tato infrastruktura chybí, je nově 
navržena. Územní plán vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, 
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ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi 
(zejména vymezením zastavitelné plochy dopravní infrastruktury pro přeložku silnice III. třídy 
– mimoúrovňové křížení se železnicí ) a nadále vytváří v území podmínky pro environmentálně 
šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou) a to ponecháním návrhů veřejných 
prostranství pro vedení cyklotras; 

(24a) vytváří podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na 
bydlení. Plochy pro novou obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný 
odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů, případně v sousedství těchto areálů 
vymezuje plochy smíšené obytné. Jsou stanoveny takové podmínky pro výstavbu, které 
zajišťují, že plochy s možným negativním účinkem na akusticky chráněné prostory jsou pro 
umisťování do území podmíněně využitelné za předpokladu splnění povinností stanovených 
právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací, a že 
nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že 
hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný 
venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti 
provedení protihlukových opatření; 

(25) vytváří podmínky pro preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními kata-
strofami v území (záplavy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, zejména 
zajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před 
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Jsou vymezena 
veřejně prospěšná opatření ke snižování ohrožení území povodněmi. Vytváří podmínky pro 
zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní 
krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod, zejména stanovením intenzity využití 
pozemků, které zajistí minimální plošné zastoupení zeleně zajišťující dostatečné vsakování 
dešťové vody na pozemcích;  

(26) v záplavových územích nadále nevymezuje zastavitelné plochy a veřejnou infrastrukturu do 
nich umisťuje jen ve zcela výjimečných případech současně s návrhem protipovodňových 
opatření, případně jsou umísťovány plochy pro výstavbu mimoúrovňového křížení vodního 
toku (mosty). Míra rizika vzniku povodňových škod pro řešené území nebyla dosud stanovena, 
je však vymezen dostatek rozvojových ploch pro veřejnou infrastrukturu pro případné 
přemístění zástavby ze zaplavených území. Vzhledem k vymezení záplavového území 
v historickém centru města s koncentrací veřejné infrastruktury není možné přemístit toto 
centrum a je nutné tento problém řešit na jiných plochách v území, což je plněno např. 
vymezením protipovodňových opatření v okolí Sloupečníku; 

(27) nadále vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváří rovněž podmínky 
pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry 
v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky 
pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech, konkrétně návrhem plochy dopravní 
infrastruktury silniční pro výstavbu mostu přes železniční trať a řeku Svitavu. 

Územní plán stanovuje podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční 
a silniční dopravy, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými 
oblastmi, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve 
všech regionech. Konkrétně návrhem plochy dopravní infrastruktury silniční pro výstavbu 
mostu přes železniční trať a řeku Svitavu; 

(28) zohledňuje nároky dalšího vývoje území pro zajištění kvality života obyvatel, požaduje jeho 
řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou 
infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury řešil ve 
spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností; 

(29) věnoval zvláštní pozornost návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezuje 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytváří tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
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poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytváří podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné, a to zejména návrhem ploch veřejných 
prostranství; 

(30) koncipuje úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Proto 
jsou vymezeny návrhové koridory pro vodovody a kanalizaci; 

(31) vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních 
vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi 
pomocí stanovení přípustného využití ploch s rozdílným způsobem využití; 

(32) posoudil kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu 
s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu vymezuje 
plochy přestavby. 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením 
vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015 (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR) patří území města 
Blansko (katastrální území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Olešná 
u Blanska) do oblasti ležící na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou 
na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260 
Brno-Česká Třebová (I. tranzitní železniční koridor). Podle původní PUR ČR 2008 byla železniční trať 
č. 260, procházející řešeným územím, zařazena do koridoru konvenční železnice ŽD7. Podle 
Aktualizace č. 1 již není součástí tohoto koridoru (pozn. koridor ŽD7 byl zmenšen na úsek Choceň – 
Ústí nad Orlicí). 

Návrh změny ÚP Blansko neomezuje budoucí využití dopravních koridorů, řešených v PÚR ČR 2008 
a její aktualizaci. V ÚP Blansko jsou navrhována opatření a výhledová opatřeni pro odstraněni kolizí 
železniční a silniční dopravy. Návrh změny ÚP Blansko řeší zlepšení dopravní prostupnosti území 
návrhem mimoúrovňového křížení silnice III. třídy a železniční tratě č. 260, což má potenciál zlepšit 
bezpečnost dopravy a zrychlit ji jak na silnici, tak na železnici. 

Změna B2015-Z2 nenavrhuje žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry 
stanovenými a vymezenými v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR. Řešení je v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR. 

Republikové priority, které změna ÚP Blansko B2015-Z2 naplňuje jsou zohledněny a konkretizovány 
také v ZÚR JMK. 

B.2.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje konaném dne 05. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 03. 11. 2016.  

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 respektuje ZÚR JMK v rozsahu odpovídajícím zadání změny. V tomto 
rozsahu jsou respektovány priority územního plánování JMK pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Dále jsou respektovány plochy a koridory vymezené v ZÚR JMK, v řešeném území se jedná o plochy 
a koridory TEE19, RDZ07, NRBC 2012, RBC JM14, RBC JM16, RBC 235, RBC 363, RBC JM15, 
K 129MH, K 130MB, RK 1416A, RK JM028, RK JM029 a RK 1467. 

B.2.2.1 Naplňování priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území (A) 

ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje 
a obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které 
konkretizují cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského 
kraje a zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje. 

Priority, které změna ÚP Blansko B2015-Z2 zohledňuje: 
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(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje 
jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, 
poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách a zachovává vysoký 
podíl ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit (plochy pro výrobu a skladování – průmysl i plochy pro 
výrobu a skladování – drobná a řemeslná výroba, plochy smíšené obytné městské, venkovské, 
centrální i komerční). 

(2) Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací 
příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, 
respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, 
stabilizace jeho populace a sídelní struktury.  

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nemá potenciál snižovat územní disparity rozvoje částí kraje, jelikož 
řešené území neleží na jeho periferní části, jedná se o regionální centrum s vysokou mírou 
udržitelnosti ekonomického rozvoje, stabilizace populace a sídelní struktury. 

(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou 
a mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších 
významných center osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba: 

a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu 
a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – silnici III. třídy 
37937, zejména mimoúrovňové křížení železnice, které pozitivně ovlivní bezkonfliktní provoz jak na 
železnici, tak na silnicích. Tímto jsou zajištěny podmínky pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici 
i silnici III. třídy a na zefektivnění dopravy a tedy posílení vazeb mezi městem a venkovem. Pro rozvoj 
venkovských sídel v rámci řešeného území je navržen dostatek ploch. 

b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem 
podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – silnici III. třídy 
37937, zejména mimoúrovňové křížení železnice, které pozitivně ovlivní bezkonfliktní provoz jak na 
železnici, tak na silnicích. Tímto jsou zajištěny podmínky pro zvýšení bezpečnosti provozu na železnici 
i silnici III. třídy a na zefektivnění dopravy a tedy posílení vazeb mezi centry osídlení. 

c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů Jihočeského, 
Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím území sousedních zemí 
Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po obvodu kraje. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nemá potenciál posílit vazby k centrům na území sousedních krajů ani 
sousedních zemí, jelikož řešené území neleží na periferní části kraje. 

(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 
urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a dalšími 
uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní 
úroveň obyvatel; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 vytváří podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace, 
přestože se nenachází přímo v metropolitní rozvojové oblasti Brno, nabízí vyvážené řešení, které 
zohledňuje ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel a to vše v koordinaci 
s těmito obyvateli. Proto jsou navrženy zejména plochy přestaveb, vymezeny plochy v nichž je 
prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování v území atd. 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek); 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje několik přestavbových ploch pro integrovaný rozvoj území. 

(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského 
kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot 
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nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného 
rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která 
by bránila uplatnění zbývajících složek; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nemá potenciál měnit základní koncepci územního plánu, který je však 
koncipován s ohledem na rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i na 
specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot a zároveň 
v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit, protože obě charakteristiky odpovídají 
řešenému území. 

(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 
Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje 
s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – na celostátní 
dvoukolejné elektrizované železniční trati č. 260 Česká Třebová – Brno, a to mimoúrovňové křížení 
železnice a silnice III. třídy, které pozitivně ovlivní také bezkonfliktní provoz na železnici. 

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním 
systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 
infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na 
plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zlepšení podmínek na dopravních trasách – silnici III. třídy 
37937, mimoúrovňové křížení železnice a drobná úprava trasy na jižní okraji Blanska. 

b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní i rekreační 
využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zlepšení podmínek na dopravní trase – celostátní dvoukolejné 
elektrizované železniční trati č. 260 Česká Třebová – Brno, a to návrhem mimoúrovňového křížení 
železnice a silnice III. třídy. 

(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje a upřesňuje vedení sítí technické infrastruktury jako veřejně 
prospěšných staveb, jedná se o koridor pro vedení vodovodu v části Těchov a kanalizace podél řeky 
Svitavy. 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhla několik úprav podmínek využití území, zejména v plochách 
smíšených nezastavěného území, ale také v plochách zeleně soukromé a vyhrazené, za účelem 
zachování prostupnosti krajiny. 

(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu 
občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhla přestavbu nevyužívaného výrobního areálu na občanskou 
vybavenost. 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje zastavitelnou plochu pro mimoúrovňové křížení železnice 
a silnice III. třídy, které zlepší životní podmínky v ulicích stávajícího úrovňového železničního přejezdu, 
předpokládá se výrazné snížení imisního zatížení a také zajistí bezpečnější provoz na železnici i na 
silnici. 
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(13) Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 podporuje minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů, to zejména v okolí úrovňového křížení železnice a silnice 
III. třídy č. 37937. Je navrženo mimoúrovňové křížení silnice a železnice, které významně sníží imisní 
zátěž v okolí současného úrovňového přejezdu. Změna ÚP nenavrhuje žádné plochy bydlení 
v sousedství průmyslových areálů a jsou stanoveny takové podmínky pro výstavbu, které zajišťují, že 
plochy navržené v území se zdroji hluku jsou pro umisťování chráněných prostorů podmíněně 
využitelné za předpokladu, že v území zatíženém nadměrným hlukem nebudou umisťovány akusticky 
chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví 
(chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb), a že před vydáním územního 
rozhodnutí těchto staveb musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 
předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 vytváří podmínky pro péči o kulturní a civilizační hodnoty, a to úpravou 
zásad prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu a podmínek pro 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména 
s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou 
funkci krajiny; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 dbá na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní 
zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny při plánování rozvoje území 
venkovského charakteru v rámci řešeného území. Je zde vymezena plocha výroby a skladování – 
zemědělské výroby a to stabilizovaná. 

(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. Zvláště 
v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního rozvoje 
a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci 
ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, 
s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a 
architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti 
krajiny; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhuje několik změn, týkajících se úprav veřejných prostranství, 
veřejnou technickou infrastrukturu a úpravu podmínek využití území v plochách smíšených 
nezastavěného území a v plochách zeleně soukromé a vyhrazené, za účelem zachování prostupnosti 
krajiny. 

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání 
v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů 
před výstavbou ve volné krajině; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 navrhla přestavbu nevyužívaného výrobního areálu na občanskou 
vybavenost a další změny v plochách přestaveb, zejména v plochách smíšených, které lépe odpovídají 
potřebám rozvoje v centru města. 

(17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. 
Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské a sociální 
využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na:  

a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné 
infrastruktury v sídlech, 
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b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 
kvalitního životního a obytného prostředí; 

Řešené území nespadá do žádné z vymezených specifických oblastí. 

(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, 
eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod 
z působení přírodních sil v území; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nevytváří územní podmínky pro preventivní ochranu území před 
přírodními katastrofami (záplavy, eroze atd.) a potencionálními riziky s cílem minimalizovat rozsah 
případných škod, zejména zajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb 
a opatření na ochranu před povodněmi nad rámec dosud platné ÚPD. 

(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů 
nebo obnovitelných zdrojů energie; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nevytváří územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších 
primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie nad rámec dosud platné ÚPD. 

(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, 
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční 
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající 
i budoucí rozvojové potřeby kraje; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nevytváří podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod 
v území nad rámec dosud platné ÚPD. 

(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany 
státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 vytváří podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, 
zajištění bezpečnosti území a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí. Změna ÚP posiluje 
ochranu obyvatel návrhem mimoúrovňového křížení železnice a silnice III. třídy, což v důsledku 
zkracuje časy dojezdu záchranných a bezpečnostních složek do části řešeného území a dále zlepšuje 
podmínky pro zásobování obyvatelstva vodou, což zajistí i dostatek vody k hašení požárů. 

(22) Podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje do spolupráce na utváření národních 
a nadnárodních plánovacích iniciativ, programů, projektů a aktivit, které ovlivňují rozvoj území kraje 
a vyžadují konkrétní územně plánovací prověření a koordinaci; 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 nemá potenciál podporovat zapojení orgánů územního plánování kraje 
do spolupráce na utváření národních a nadnárodních plánovacích iniciativ, není to jejím úkolem. 

(23) Podporovat pořízení a vydání územních plánů pro obce na území Jihomoravského kraje. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 svým zpracováním přímo podporuje vydání územně plánovací 
dokumentace pro obec Blansko. 

B.2.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

B.2.2.2.1 Rozvojové osy 

Správní území města Blansko (konkrétně katastrální území Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota 
u Blanska, Hořice u Blanska, Olešná u Blanska) náleží do oblasti ležící na rozvojové ose OS9 Brno - 
Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor 
připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260 Brno-Česká Třebová (I. tranzitní železniční 
koridor). 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje OS9 rozvojové osy Brno – Svitavy / Moravská Třebová 
se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• V centrech osídlení vytvářet podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné infrastruktury; 
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• Podporovat rozvoj ekonomických aktivit především v plochách brownfields a plochách 
s vazbou na silnice nadřazené sítě a železnice. 

Úkoly pro územní plánování: 

• Vytvářet a udržovat územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

V centrech osídlení dotváří pomocí navržených dílčích změn podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné 
infrastruktury pomocí návrhu rozvojových ploch pro občanské vybavení – veřejnou infrastrukturu, 
návrhu ploch pro dopravní infrastrukturu a návrhu dílčích změn technické infrastruktury. 

Navržené dílčí změny nemají žádný vliv na plochy brownfields, rozvoj ekonomických aktivit je částečně 
zajištěn návrhem ploch smíšených obytných. 

Vytváří a udržuje územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území vymezením 
dostatečných rozvojových ploch i ploch územních rezerv pouze částečně s ohledem na rozsah 
navržených změn. Zpracování změny územního plánu reaguje na proměňující se požadavky 
i podmínky využití území při zachování základních koncepcí rozvoje území. 

B.2.2.2.2 Centra osídlení 

ZÚR JMK stanovují jako regionální centrum měst o Blansko. 

Regionálním centrem se pro potřeby ZÚR JMK rozumí sídlo, které je centrem intenzivního spádu za 
prací a různými typy spotřebních a veřejných služeb; spádová oblast regionálního centra zahrnuje 
přibližně 30 – 50 tisíc obyvatel. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje regionálních center se stanovují tyto požadavky na 
uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

• Požadavky na uspořádání a využití území: 

• a) Podporovat rozvoj regionální obslužné funkce v oblasti školství, zdravotnictví a kultury; 

• b) Podporovat rozvoj bydlení a ekonomických aktivit přispívajících k udržení pracovních 
příležitostí; 

• c) Podporovat dopravní napojení a dopravní obslužnost, především ve vztahu k obcím ve 
spádových územích regionálních center. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj bydlení, veřejné infrastruktury a ekonomických aktivit 
přispívajících k udržení pracovních příležitostí; 

• b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj regionálních center ve vazbě na obce ve spádovém 
území. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky splňuje takto: 

Částečně, v rámci navržených dílčích změn, podporuje rozvoj regionální obslužné funkce v oblasti 
školství, zdravotnictví a kultury návrhem rozvojové plochy pro občanské vybavení – veřejnou 
vybavenost. 

Částečně, v rámci navržených dílčích změn, podporuje rozvoj bydlení a ekonomických aktivit 
přispívajících k udržení pracovních příležitostí návrhem nebo úpravou rozsahu několika rozvojových 
ploch pro bydlení, ploch smíšených a stabilizací ploch výroby a skladování. 

Částečně, v rámci navržených dílčích změn, podporuje dopravní napojení a dopravní obslužnost, 
návrhem ploch dopravní infrastruktury silniční pro rozvoj dopravy a nápravu dopravních závad na 
komunikacích. 

Částečně, v rámci navržených dílčích změn, vytváří územní podmínky pro rozvoj bydlení, veřejné 
infrastruktury a ekonomických aktivit přispívajících k udržení pracovních příležitostí návrhem několika 
rozvojových ploch pro bydlení, ploch smíšených a stabilizací původně návrhových ploch výroby 
a skladování. 
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Částečně, v rámci navržených dílčích změn, dotváří územní podmínky pro rozvoj regionálního centra 
ve vazbě na obce ve spádovém území návrhem ploch dopravní infrastruktury silniční pro rozvoj 
dopravy a odstraňování dopravních závad na komunikacích. 

B.2.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje 
a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území města není zařazeno do specifické oblasti. 

B.2.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů 
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních 
rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

B.2.2.4.1 Cyklistická doprava 

Správní území města leží na trase koridorů nadmístního významu EuroVelo 9 Balt – Jadran v koridoru 
(Polsko –) Olomouc – Blansko – Brno – Mikulov – Břeclav (– Rakousko). 

Pro územní vymezení koridoru EuroVelo 9 se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území 
a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na evropskou síť EuroVelo a ostatní mezinárodní síť cyklistických koridorů. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení koridoru 
EuroVelo 9 v souladu se související zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci 
koridoru v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území a zastavitelné plochy budou 
trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, zařazených do tahů krajského 
významu dle Generelu krajských silnic JMK. 

• b) Zpřesnit a vymezit koridory EuroVelo 9 s ohledem na minimalizaci vlivů na památku 
UNESCO KPZ LVA; koridory v území plošné památkové ochrany vymezovat přednostně v rámci 
stávající historické cestní sítě. 

• c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů v územních plánech dotčených obcí. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Pro řešení změny ÚP nevyplynuly požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklotras. Návrh řešení 
změn neomezuje cyklistické trasy. Návrh řešení změny neomezuje vymezení koridoru vyplývajícího 
z řešení  ZUR JMK. 

ZÚR JMK dále respektují a územně vymezují vedení mezinárodních cyklistických koridorů Jantarová 
stezka (Brno – Blansko – Sloup – Vysočany – Vojenský újezd Březina (– Olomouc – Ostrava)) 
a Svitavská stezka (Blansko – Rájec-Jestřebí – Doubravice nad Svitavou – Skalice nad Svitavou – 
Svitávka – Letovice – Stvolová (– Březová – Svitavy – Ústí nad Orlicí)). 

Pro územní vymezení mezinárodních cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí se stanovují tyto 
úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a krajů. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení mezinárodních 
cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci 
koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území 
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a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. 

• b) Zpřesnit a vymezit koridor Greenways Praha – Vídeň s ohledem na minimalizaci vlivů na 
památku UNESCO KPZ LVA; koridor v území plošné památkové ochrany vymezovat 
přednostně v rámci stávající historické cestní sítě. 

• c) Zajistit územní koordinaci a ochranu mezinárodních cyklistických koridorů v ÚPD dotčených 
obcí. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Pro řešení změny ÚP nevyplynuly požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklotras. Návrh řešení 
změn neomezuje cyklistické trasy. Návrh řešení změny neomezuje vymezení koridorů vyplývajících 
z řešení  ZUR JMK. 

Řešeným územím procházejí tyto cyklotrasy vymezené v ZÚR JMK v rámci krajské sítě cyklistických 
koridorů: 

• Brno – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice (– Svitavy – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí) 

• Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou 

• Skalní mlýn – Ostrov u Macochy 

Pro územní vymezení krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí se stanovují tyto úkoly 
pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a krajů. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení krajských 
cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci 
koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, že mimo zastavěná území 
a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. 

• b) Zpřesnit a vymezit koridor (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – 
Lanžhot (– Kúty – Bratislava), Valtice – Pohansko a Sedlec – U Tří Grácií s ohledem na 
minimalizaci vlivů na památku UNESCO KPZ LVA; koridor v území plošné památkové ochrany 
vymezovat přednostně v rámci stávající historické cestní sítě. 

• c) Zajistit územní koordinaci a ochranu krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Pro řešení změny ÚP nevyplynuly požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklotras. 

Obecné požadavky ZURJMK na vymezování cyklokoridorů je nutné respektovat zejména ve vztahu 
k vymezování nových tras. Ve správním území města Blansko je Jantarová stezka a EUROVELO9 
stavem v území, nikoliv návrhem, takže žádné koridory nepotřebují nové územní vymezení.  

Návrh řešení změn neomezuje cyklistické trasy. Návrh řešení změny neomezuje vymezení koridorů 
vyplývajících z řešení  ZUR JMK. 

B.2.2.4.2 Koridor TEE19 TS 110/22 kV 

Ve správním území města je navržen koridor technické infrastruktury TEE19 - TS 110/22 kV - Rozstání 
(Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 Kv. 
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Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridorech vedení VVN 110 se stanovují tyto 
požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• Vytvořit územní podmínky pro vedení koridorů vedení VVN 110 kV a pro umístění el. stanic. 
Dle ZÚR JMK má být šířka koridoru 300 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí, 
minimálně 200 m. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) Zpřesnit a vymezit koridory a plochy v součinnosti se správci sítí a s ohledem na 
minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah 
záboru PUPFL, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. V případě koridoru 
TEE19 je nutno se zaměřit zejména na EVL Moravský Kras a CHKO Moravský Kras 
a minimalizaci vlivů na režim podzemních vod. 

• b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů vedení VVN 110 kV a ploch pro el. stanice 
v ÚPD dotčených obcí. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Předmětem řešení změny ÚP nebylo upřesnění a vymezení výše uvedeného koridoru. Vzhledem 
k významné úpravě dokumentace po společném jednání, přičemž je nutno přehodnotit další vztahy 
a vazby v území, zejména vedení ÚSES bylo zpřesnění tohoto koridoru ponecháno na zpracování 
následné změny ÚPD. Upřesnění koridoru je řešeno samostatnou změnou. Návrh řešení změny 
neomezuje budoucí využití koridoru. 

B.2.2.4.3 Územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 

ZÚR JMK vymezuje územní rezervu pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 trať č.260 Brno – 
Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová) o šířce 200 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy 
a v zastavěném území o šířce minimálně 120 m.  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru územní rezervy RDZ07 Trať č.260 Brno – 
Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace na území JMK, se stanovují tyto požadavky 
na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

• Vytvořit územní podmínky pro prověření potřeb a plošných nároků tratě č.260 Brno – Letovice 
– hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace na území JMK včetně všech souvisejících 
staveb. 

• V koordinaci s koncepcí vedení tras rychlých spojení v ČR a konvenčních železničních tratí 
prověření potřeb a plošných nároků dopravně účinného a ekonomicky rentabilního řešení. 

Úkoly pro územní plánování 

• Minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí, obyvatelstvo a lidské zdraví. 

• V ÚPD dotčených obcí vymezit územní rezervu pro trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje 
(– Česká Třebová), optimalizace a stanovit podmínky pro její využití. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Tento koridor územní rezervy pro železniční trať č. 260 je v dosavadní ÚPD zohledněn a chráněn 
v podobném rozsahu a ve stejném území jako limit využití území - ochranné pásmo železnice. 
Vzhledem k významné úpravě dokumentace po společném jednání, přičemž je nutno přehodnotit další 
vztahy a vazby v území, zejména umístění zastavitelných ploch vymezených v dosavadní ÚPD bylo 
zpřesnění tohoto koridoru ponecháno na zpracování následné změny ÚPD. Koridor je částečně 
respektován. 

Z předmětů řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 se nepřímo dotýká koridoru pouze dílčí předmět 
B2015-A1i řešící přemostění Svitavská –Brněnská, což je jediná plocha přestavby - P20, která zasahuje 
do koridoru územní rezervy RDZ07. Jelikož se však jedná o přemostění řeky a železnice, přičemž 
plocha je navržena na základě zpracované a projednané podrobné dokumentace – Technická studie - 
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Blansko; Propojení ulice Svitavské (krajská silnice II/374) a ulice Brněnské (krajská silnice III/379 37), 
je již dopravně a technicky prověřeno mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice III. třídy. Toto 
mimoúrovňové propojení je v zájmu bezkonfliktního provozu železniční dopravy v tomto koridoru 
(oproti stávajícímu stavu, kdy je křížení úrovňové v ulici Komenského, což má za následek omezení 
provozu na silnici III. třídy a obtížnou dopravní obsluhu celé části města a také snížení bezpečnosti 
provozu na železniční trati i silnici III. třídy a vysoké imisní zatížení okolních ploch pro bydlení). 
Návrhem dílčí změny – plochy P20 se zvýší bezpečnost provozu na silnici III/37937 i na tranzitní 
železniční trati č. 260, bude odstraněna překážka v provozu – úrovňový železniční přejezd, a proto se 
dá očekávat podstatné snížení imisní zátěže v okolí dosavadního železničního přejezdu.  

Územní rezerva pro optimalizaci železnice v zastavěném území se v ZÚR JMK na k.ú. Blansko kryje se 
současným železničním pásmem a plánované přemostění bylo vyřešeno technickým podkladem (studie 
proveditelnosti - zcela konkrétní technické řešení), který po několika doplněních a úpravách akceptoval 
ORD KrÚ JMK v rámci návazného projednání investičního záměru i SŽDC a další dotčené subjekty. 
Investiční záměr byl 17.02.2017 schválen Radou JMK přijetím usnesení č. 675/17/R10. 

Na základě dohody s OÚPSŘ KrÚ JMK, který vyhodnotil předmětné dílčí změny ÚP Blansko tak, že 
nevyvolávají nároky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů a neuplatnil z tohoto 
hlediska žádné připomínky, bude vztah k záměru ZÚR JMK konkretizován samostatně pořizovanou 
změnou ÚP Blansko B2017-ZUR. Vyloučení vlivu dohodnutého technického řešení záměru přemostění 
železnice (mimoúrovňové křížení silnice se železnicí, zjednodušený pohyb chodců v území apod.) 
a budoucích záměrů úprav železnice na základě předpokladů zařazených do ZÚR JMK bylo 
konzultováno s odborem strategie Správy železniční dopravní cesty s tím, že tento záměr nemůže 
vyvolat neošetřené střety funkcí v daném území a proto jej není možné hodnotit jako riziko pro 
nadřazené záměry. Navržené přemostění železnice neovlivní záměry v koridoru nadmístního významu 
(územní rezerva) RDZ07 ZUR JMK, kde je uvedena potřeba zajištění ochrany území pro účely 
prověření potřeb pro rychlá spojení v ČR a promítnutí důsledků do stávající konvenční sítě tranzitních 
železničních koridorů. Požadavek na dimenzi územní rezervy je dle textu ZUR JMK v zastavěném území 
Adamov, Blansko, Spešov stanoven s ohledem na ochranné pásmo dráhy dle § 8 odst. 1 písm. a) 
zákona o dráhách a rozšířen pro možné optimalizační úpravy včetně souvisejících staveb (v daném 
místě plánovaného křížení je v současnosti šest kolejí). Koridor územní rezervy, který bude řešen 
v samostatně pořizované změně ÚP Blansko B2017-ZUR, má umožnit, v souladu s ČSN 736301 
projektování železničních drah, případnou mírnou rektifikaci trasy, umístění nástupišť nebo úpravu 
zemního tělesa s ohledem na geologické poměry nebo přeložky inženýrských sítí. 

Proto lze v případě této dílčí změny konstatovat, že zde přímé neošetřené střety nejsou. 

B.2.2.4.4 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, 
takto: 

• NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb 

• RBC JM14 Dolní Lhota 

• RBC JM16 Harbechy 

• RBC 235 Hořický hřbet 

• RBC 363 Jelení skok 

• RBC JM15 Pokojná 

• K 129MH nadregionální biokoridor 

• K 130MB  nadregionální biokoridor 

• RK 1416A regionální biokoridor 

• RK JM028 regionální biokoridor 

• RK JM029 regionální biokoridor 

• RK 1467 regionální biokoridor 
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Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách a koridorech nadregionálního 
a regionálního ÚSES se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro 
územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• a) Plochy a koridory pro nadregionální a regionální ÚSES chránit před změnou ve využití 
území, která by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Zejména 
chránit území koridorů před zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnosti 
znemožnily souvislé propojení biokoridoru, ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro 
souvislé propojení existují. 

• b) Skladebné části ÚSES je nutno prioritně vymezovat mimo plochy stanovených DP, CHLÚ, 
výhradních a významných ložisek nevyhrazeného nerostu do doby jejich využití. Tam, kde to 
nebude výjimečně možné řešit, např. dočasným stanovením skladebné části ÚSES a jejím 
finálním vytvořením až po skončení těžby a stanovením podmínek rekultivace. Vymezení 
biocenter a biokoridorů v rámci DP, CHLÚ nebo ložisek nerostných surovin se schváleným 
územním rozhodnutím se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou 
překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci 
těžby ložisek nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu 
dočasně omezené funkce ÚSES. 

• Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných 
potřeb využití území, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu 
rekultivace území po ukončení těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. 
Plochy po těžbě nerostných surovin v území určeném pro ÚSES rekultivovat prioritně 
v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Vymezení skladebných částí ÚSES v území 
ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce 
ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny 
v potřebném rozsahu. Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými 
částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou přírody a krajiny, zohlednit podmínku akceptace 
charakteru částí ÚSES a podpory jeho funkce v cílovém stavu, a to jak při samotné těžbě, tak 
i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES. 

Úkoly pro územní plánování 

• a) Vytvářet územní podmínky pro koordinaci vymezení prvků ÚSES všech hierarchických 
úrovní (nadregionální, regionální, lokální – místní) tak, aby byla zajištěna potřebná návaznost 
a spojitost ÚSES a bylo podporováno zvyšování ekologické stability a druhové rozmanitosti 
v území. 

• b) V územních plánech upřesnit vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES a doplnit ho 
o místní úroveň ÚSES zahrnující vložení lokálních biocenter do biokoridorů vyšší hierarchické 
úrovně k posílení jejich migrační funkce; hranice vložených lokálních biocenter přitom nejsou 
vázány hranicemi koridorů dle ZÚR. 

• c) Při upřesňování skladebných částí ÚSES preferovat řešení, které bude minimalizovat střety 
s liniovými stavbami dopravní a technické infrastruktury. 

• d) Při upřesňování skladebných částí ÚSES preferovat při křížení s liniovými stavbami dopravní 
a technické infrastruktury území s existující přirozenou prostupností (např. souběh s vodotečí, 
přemostění terénní nerovnosti, apod.). V případech, kdy nebude možné vymezit skladebnou 
část ÚSES v přímé kontinuitě bez přerušení, není toto přerušení stávající stavbou liniového 
charakteru dopravní nebo technické infrastruktury důvodem pro nefunkčnost skladebné části. 
Křížení biocentra s návrhovou stavbou liniového charakteru je podmíněně přípustné pouze 
v těch případech, kdy bude zachována vzájemná přirozená návaznost jeho částí a nebude 
narušena jeho funkčnost nebo minimální výměra. 

• e) S výjimkou koridorů vázaných na vodní toky a údolní nivy upřesňovat biokoridory 
nadregionálního a regionálního ÚSES při dodržení metodických postupů přednostně mimo 
zastavěné a zastavitelné plochy. 
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Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Návrh řešení změny neomezuje budoucí využití prvků ÚSES nadmístního významu. 

Návrh řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 neomezuje budoucí využití koridorů řešených v ZÚR 
Jihomoravského kraje. 

B.2.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje (E) 

B.2.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují v ZÚR JMK 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Tyto požadavky a úkoly budou 
prověřeny ve vztahu ke správnímu území města. 

Správního území Blansko se týkají tyto přírodní hodnoty: 

• Zvláště chráněná území přírody; 

• Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 
biosférické rezervace); 

• Prvky soustavy Natura 2000; 

• Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem; 

Výše uvedené přírodní hodnoty jsou v  Územním plánu po Změně ÚP Blansko B2015-Z2 zohledněny. 

Požadavky na uspořádání a využití území 

• a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat 
šetrné formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění. 

• b) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových 
a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich 
hospodárné využívání. 

• c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin 
a živočichů. 

Úkoly pro územní plánování 

• a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity 
území. 

• b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke 
kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody. 

• c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení 
způsobu dalšího využívání území. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Změna není s požadavky a stanovenými úkoly pro územní plánování v rozporu a nemá vliv na 
koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje. 

B.2.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují v ZÚR JMK 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Tyto požadavky a úkoly budou 
prověřeny ve vztahu ke správnímu území města. 

Správního území Blansko se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

• Území s archeologickými nálezy 

• Území významných urbanistických hodnot. 
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Výše uvedené hodnoty jsou v ÚP Blansko zohledněny. 

Požadavky na uspořádání a využití území 

• a) Podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje. 

• b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

Úkoly pro územní plánování 

• a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, 
regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst 
a území významných urbanistických hodnot. 

• b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního 
ruchu. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Změna není s požadavky a stanovenými úkoly pro územní plánování v rozporu a nemá vliv na 
koncepci ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje. 

B.2.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 
kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují v ZÚR JMK 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. Tyto požadavky a úkoly budou 
prověřeny ve vztahu ke správnímu území města. 

Správního území Blansko se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

• Využívání území kraje (zejména struktura osídlení opírající se o výrazné centrum krajského 
města a ostatní významná centra osídlení, rekreační a turistická atraktivita) 

• Urbanistická, architektonická a technická díla (zejména krajově typická zástavba městských 
a venkovských sídel, díla význačných domácích i zahraničních architektů). 

• Veřejná infrastruktura 

Požadavky na uspořádání a využití území 

• a) Podporovat rozvoj center osídlení. 

• b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou. 

Úkoly pro územní plánování 

• a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Změna není s požadavky a stanovenými úkoly pro územní plánování v rozporu a nemá vliv na 
koncepci ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje. 

B.2.2.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 

Správní území města Blansko je dle ZÚR JMK zařazeno zčásti do krajinného typu č. 23 Jedovnický 
(Lažánky u Blanska), zčásti do krajinného typu č. 24 Bílovicko-ostrovský (jižní část - Blansko, 
Klepačov, Lažánky u Blanska, Těchov, Olešná u Blanska) č.26 Sloupsko-kořenecký (východní část), 
zčásti do krajinného typu č.27 Hořicko-soběšický (západní část) a zčásti od krajinného typu č.29 
Boskovicko-blanenský (střední část). 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách rozličných krajinných typů ZÚR JMK 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik spolu s požadavky na 
uspořádání a využití území a spolu s úkoly pro územní plánování. 
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B.2.2.6.1 Krajinný typ č.23 Jedovnický 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č.23 Jedovnický se stanovují 
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově otevřená vyvýšená zemědělská krajina se zvlněným reliéfem; středně velké bloky orné 
půdy lokálně doplněné bloky travních porostů, zastoupení lesních porostů spíše nízké, pestrá struktura 
využití území ve svahových polohách. 

b) Rekreační krajina ve vazbě na rybník Olšovec. 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• a) Podporovat opatření k zachování stávajícího zemědělského charakteru území. 

• b) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika). 

• c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné 
půdy. 

• b) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rekreačních funkcí území. 

• c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu lokálních přírodních a kulturních dominant 
a zajímavostí (Rudické propadání, větrný mlýn v Rudici, kostely). 

• d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného 
rázu. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Výše uvedené požadavky nebyly předmětem řešení změny ÚP, která svým obsahem ani rozsahem 
nevylučuje zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětného krajinného typu. 

B.2.2.6.2 Krajinný typ č.24 Bílovicko-ostrovský 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č.24 Bílovicko-ostrovský se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 

Cílová charakteristika 

a) Lesnatá krajina krasového členitého reliéfu s výraznými údolními zářezy (žleby) 
a geomorfologickými tvary krasových území. 

b) Pohledově uzavřené části krajiny ve dnech zaříznutých údolí. 

c) Enklávy sídel a zemědělsky obhospodařovaných ploch v prostorovém rámci rozsáhlých lesních 
porostů. 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• a) Podporovat opatření k zachování stávajícího lesnatého charakteru území. 

• b) Podporovat opatření pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny (cyklostezky, turistické 
stezky). 

• c) Podporovat opatření k ochraně volné krajiny. 

• d) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny. 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 24 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) Vytvářet územní podmínky pro ochranu charakteru lesnaté krajiny v zázemí krajského 
města. 

• b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu přírodních a krajinných hodnot. 

• c) Vytvářet územní podmínky pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny (cyklostezky, 
turistické stezky) a jejich zkvalitňování. 

• d) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné 
půdy. 

• e) Vytvářet územní podmínky pro budování nástupních míst pro rekreační a turistické funkce 
území. 

• f) Vytvářet územní podmínky pro ochranu území před neúměrnou zástavbou objekty 
individuální rekreace. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Výše uvedené požadavky nebyly předmětem řešení změny ÚP, která svým obsahem ani rozsahem 
nevylučuje zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětného krajinného typu. 

B.2.2.6.3 Krajinný typ č.26 Sloupsko-kořenecký 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č.26 Sloupsko-kořenecký se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 

Cílová charakteristika 

a) Dynamická lesní až leso-zemědělská krajina s četnými údolními zářezy, středně velké až velké lesní 
porosty, středně velké až malé bloky orné půdy, malé bloky travních porostů. 

b) Harmonická krajina enklávy sídel s okolní a zemědělsky obhospodařovanou krajinou v prostorovém 
rámci lesních porostů. 

Požadavky na uspořádání a využití území: 

• a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

• b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, 
hipoturistika apod.). 

• c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny. 

• d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování: 

• a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné 
půdy. 

• b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

• c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně 
a objemově výrazných staveb. 

• d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného 
rázu. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Výše uvedené požadavky nebyly předmětem řešení změny ÚP, která svým obsahem ani rozsahem 
nevylučuje zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětného krajinného typu. 
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B.2.2.6.4 Krajinný typ č.27 Hořicko-soběšický 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č. 27 Hořicko-soběšický se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 

Cílová charakteristika 

Lesní až leso-zemědělská členitá krajina s ekologicky cennými lesními porosty, středně velkými 
a malými bloky orné půdy a travních porostů. 

Požadavky na uspořádání a využití území 

• a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území 

• b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, 
hipoturistika apod.). 

Úkoly pro územní plánování 

• a) Vytváření územních podmínek pro zlepšení rekreační kvality prostředí. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Výše uvedené požadavky nebyly předmětem řešení změny ÚP, která svým obsahem ani rozsahem 
nevylučuje zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětného krajinného typu. 

B.2.2.6.5 Krajinný typ č. 29 Boskovicko-blanenský 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č. 29 Boskovicko-blanenský se 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 

Cílová charakteristika 

a) Pohledově přehledná krajina s mírně zvlněným reliéfem ohraničená okolními lesnatými krajinnými 
celky bohatá na rozptýlenou krajinnou zeleň podél drobných vodních toků. 

b) Pestřejší struktura využití ve svažitějších polohách při okrajích krajinného celku. 

Požadavky na uspořádání a využití území 

• a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 

• b) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny. 

• c) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 

Úkoly pro územní plánování 

• a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, 
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné 
půdy. 

• b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 

• c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně 
a objemově výrazných staveb. 

• d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného 
rázu. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 tyto požadavky vyhodnocuje takto: 

Výše uvedené požadavky nebyly předmětem řešení změny ÚP, která svým obsahem ani rozsahem 
nevylučuje zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětného krajinného typu. 
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B.2.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb 
a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních 
území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území města je dle ZÚR JMK navržena pouze veřejně prospěšná stavba: 

• Koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 
110 kV.  

Dlouhodobě sledovaný koridor pro záměr VVN je v dosavadní ÚPD zohledněn a zařazen jako územní 
rezerva v podobném rozsahu a ve stejném území, avšak v odlišném trasování koridoru (ve větší 
blízkosti k zastavěnému území). Vzhledem k významné úpravě dokumentace po společném jednání, 
přičemž je nutno přehodnotit další vztahy a vazby v území, zejména vedení ÚSES bylo zpřesnění 
tohoto koridoru ponecháno na zpracování následné změny ÚPD, kde bude vymezen i jako VPS. 

B.2.2.8 Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v 
územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám 
obnovy a rozvoje sídelní struktury (H) 

B.2.2.8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb 
a veřejně prospěšných opatření 

ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při upřesňování 
a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a zobrazených ve výkrese 
č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní plánování 
ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit níže uvedené plochy a koridory v územně 
plánovací dokumentaci. 

• Koridor TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 
110 kV. 

Předmětem řešení změny ÚP nebylo upřesnění a vymezení výše uvedeného koridoru a zajištění 
koordinace. Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití koridoru. 

Dlouhodobě sledovaný koridor pro záměr VVN je v dosavadní ÚPD zohledněn a zařazen jako územní 
rezerva v podobném rozsahu a ve stejném území, avšak v odlišném trasování koridoru (ve větší 
blízkosti k zastavěnému území). Vzhledem k významné úpravě dokumentace po společném jednání, 
přičemž je nutno přehodnotit další vztahy a vazby v území, zejména vedení ÚSES bylo územně 
koordinované upřesnění tohoto koridoru ponecháno na zpracování následné změny ÚPD. 

B.2.2.8.2 Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek 
nadmístního významu 

ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a stezek 
nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně plánovací 
dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, prostupnost území pro 
nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity. 

Správního území Blansko se týká EuroVelo 9, Jantarová stezka, „Svitavská“ a krajská síť cyklotras. 
Dosavadní ÚPD Blansko tuto síť zohledňuje. 

Předmětem řešení změny ÚP nebylo upřesnění a vymezení výše uvedených koridorů a zajištění jejich 
koordinace. Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití koridorů. 

B.2.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 

ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při upřesňování 
a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D.5. textové části ZÚR JMK a zobrazených ve výkrese 
č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní plánování 
ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní rezervy pro příslušné plochy 
a koridory v územně plánovací dokumentaci. 
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Ve správním území města je vymezena územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 
trať č.260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová) o šířce 200 m mimo zastavěná území 
a zastavitelné plochy a v zastavěném území o šířce minimálně 120 m.  

Předmětem řešení změny ÚP nebylo upřesnění a vymezení výše uvedeného koridoru a zajištění 
koordinace. Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití koridoru. 

Tento koridor územní rezervy pro železniční trať č. 260 je v dosavadní ÚPD zohledněn a chráněn 
v podobném rozsahu a ve stejném území jako limit využití území - ochranné pásmo železnice. 
Vzhledem k významné úpravě dokumentace po společném jednání, přičemž je nutno přehodnotit další 
vztahy a vazby v území, zejména umístění zastavitelných ploch vymezených v dosavadní ÚPD bylo 
zpřesnění tohoto koridoru ponecháno na zpracování následné změny ÚPD. 

Podrobněji je vztah ÚPD a RDZ07 vyhodnocen v kap. B.2.2.4.3. 

B.2.2.8.4 Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

Z této kapitoly ZÚR JMK nevyplývají konkrétní požadavky pro správní území města. 

B.3 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ 
Změnou B2015-Z2 ÚP Blansko nedochází k žádným úpravám, které by měly vliv na širší vztahy 
a koordinaci území obce se sousedním územím. 

B.4 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Konkrétní požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot nebyly v zadání specifikovány. Přímé požadavky na ochranu 
nezastavěného území nebyly stanoveny. Pořizovatel požadoval pouze řádné prověření možností 
navrženého (schválené pořízení) rozšiřování zastavitelných ploch, konkretizaci podmínek, vztahujících 
se k intenzitě využití zastavěných území a omezení živelné zástavby ploch rekreace objekty trvalého 
bydlení. To bylo splněno úpravou podmínek využití v plochách bydlení a v plochách individuální 
rekreace. 

Řešenou změnou byly vytvořeny předpoklady pro optimální využití území (koordinace zájmů), byly 
zohledněny obecné požadavky na ochranu nezastavěného území a respektovány urbanistické hodnoty 
území a ochrana krajinného rázu. Redukcí uplatněného návrhu zastavitelných ploch jsou vytvořeny 
předpoklady pro využití a plánování veřejné infrastruktury, jsou potlačovány suburbanizační trendy. 

B.5 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Návrh Změny byl zpracováván dle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. 
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny dle vyhlášky č.501/2006Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území a vycházely z platného Územního plánu Blansko. 
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B.6 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ – SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 

ROZPORŮ 

B.6.1 Společné jednání 

Návrh změny ÚP Blansko byl v souladu s § 50, odst. 2) stavebního zákona zaslán jednotlivě níže 
uvedeným dotčeným orgánům a krajskému úřadu: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno  

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 

Státní pozemkový úřad, Blansko 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, ÚP Blansko 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   

ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 

Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, Praha1. 

Sekce ekonomická a majetková MO ČR, odd. ochr. úz. zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno 

Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Moravský kras, Svitavská 29, Blansko 

Termín pro uplatnění stanovisek a připomínek dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona byl odvozen 
z termínu společného jednání, které se uskutečnilo 25.11.2016, na 28.12.2016 s tím, že k později 
uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Při zpracování tohoto vyhodnocení bylo zjištěno, 
že některé subjekty na oznámení nereagovaly a že po stanoveném termínu nebylo doručeno žádné 
stanovisko ani připomínka. 

B.6.1.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Brno  

(oznámení JMK 165956/2016 z 20.12.2016 podané 20.12.2016 pod MBK 46087/2016) 

Oznámení o nemožnosti vydání koordinovaného stanoviska k návrhu změny územního plánu Blansko 
B2015-Z2: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), 
obdržel dne 09.11.2016 oznámení o společném jednání o „Návrhu změny územního plánu Blansko 
B2015-Z2“ a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Společné jednání se uskutečnilo dne 25.11.2016 na Městském úřadu Blansko. V předmětné 
věci bylo předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu. Dle § 4 odst. 7 
stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na 
ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního 
prostředí jako dotčeného orgánu ochrany ZPF k návrhu změn však nelze za krajský úřad vydat 
k uvedenému návrhu koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona. Stanoviska 
příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě. 

Po ukončeném dohodování výsledků společného jednání požádal Pořizovatel (04.04.2017) 
o stanovisko příslušného úřadu k návrhu koncepce dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona 
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a o stanovisko OÚPSŘ dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona s tím, že součástí posouzení bude i vliv 
vydání ZUR JMK, ke kterému došlo v průběhu společného jednání. 

B.6.1.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno 

(stanovisko JMK 182776/2016 z 16.12.2016 podané 19.12.2016 pod MBK 45750/2016) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný 
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
k „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“, uplatňuje následující stanoviska: 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF posoudil 
předmětný návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 
zákona uplatňuje nesouhlasné stanovisko k „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“. 
Nesouhlasné stanovisko je uplatněno z důvodu nepřehledného a zavádějícího zpracování Návrhu 
změny územního plánu Blansko B2015-Z2. Jako příklad uvádíme následující: 

1) lokalita záboru č. 12 v k. ú. Těchov, tabelární část vyhodnocení záboru ZPF je zcela zavádějící 
(poznámka Pořizovatele: do textu stanoviska byl vložen obrázek s částí tabulky odůvodnění – bylo při 
přepisu vyjmuto). Ze sloupce „rozdíl“ lze s ohledem na záporné číslo usuzovat, že se jedná o redukci 
již vymezené plochy. Ve sloupci „celková výměra lokality“ však již není jednoznačné, zda se jedná 
o výměru lokality před redukcí, nebo po ní. Jednoznačné rozklíčování nedává ani poznámka uvedená 
pod tabulkou záboru „Modře označené hodnoty byly editovány v rámci změny B2015-z2.“ Předmětná 
lokalita 12 v k. ú Těchov není zobrazena v grafické části záboru ZPF. 

2) lokalita záboru č. 58 v k. ú. Blansko (poznámka Pořizovatele: do textu stanoviska byl vložen 
obrázek s částí tabulky odůvodnění – bylo vyjmuto). Sloupec „rozdíl“ uvádí kladnou hodnotu, opět ani 
zde nelze jednoznačně posoudit, zda dochází k rozšíření lokality dopravní infrastruktura silniční 
přebírané z platné ÚPD a to o výměru 0,12 ha. Nicméně dle poznámky pod tabulkou záboru („Červeně 
označené položky byly navrženy zcela nově.“) by se mělo jednat o nově navrhovanou záborovou 
lokalitu 58 v k. ú. Blansko. V konfrontaci s uvedenou poznámkou není jasné, co v daném případě 
uvádí sloupec „rozdíl“. Nejednoznačnost tohoto případu se může promítnout i do naplnění dikce ust. 
§ 4, odst. 3 a 4 zákona o ochraně ZPF, t.j. prokázání jiného veřejného zájmu, převažujícího nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF vysoce bonitních půd, neboť v daném případě je lokalita situována 
převážně na zemědělských půdách I. třídy ochrany. Není jasné, zda dikce § 4 měla být naplněna, či 
nikoliv. 

3) Některé plochy, uvedené v tabelárním vyhodnocení, nejsou zobrazeny ve výkresu záboru ZPF 
(např. plocha 14, 23). 

4) V tabelárním vyhodnocení není zahrnuta plocha 1 BV v lokalitě MAROVKY, která je vyznačena 
v grafické části záboru ZPF. 

5) u některých lokalit ve výkresu záboru ZPF nelze jednoznačně určit, k jakému číslu se lokalita 
vztahuje (např. sedm lokalit v okruhu tří číselných označení 35BI, 39ZS a 11BI). 

6) Ve výkresu záboru ZPF je lokalita Z40 situována v úplně jiné části území, než popisuje textová část 
odůvodnění, kde se uvádí „Hřbitov s obřadní síní v ulici Dvorské bude rozšířen severním směrem 
(plocha Z40) a východním směrem“. V textové části odůvodnění není nikde žádná zmínka o jiné 
lokalitě, která by měla pořadové číslo 40 a zdůvodňovala potřebu záboru lokality, zanesené ve výkresu 
záboru. 

7) Hodnota, uvedená v řádku „zábor celkem (místní části) v tabelárním vyhodnocení nesouhlasí se 
součtem hodnot, uvedených v předchozích řádcích (zřejmé na první pohled, ani není potřeba 
jednotlivé údaje sčítat). 

8) Kapitola B.13.1.6 postrádá smyslu, v textu není možné se zorientovat. 

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že výčet nedostatků je pouze namátkový, neboť není úkolem orgánu 
ochrany ZPF suplovat činnost zpracovatele a provádět korekturu zpracovaného návrhu. Vzhledem 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 30 

k obsahovým a formálním nedostatkům nemůže orgán ochrany ZPF krajského úřadu vydat souhlasné 
stanovisko k Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2. 

Pořizovatel dohodoval (žádost o dohodu o změně nesouhlasného stanoviska krajského úřadu 
z hlediska ochrany ZPF MBK 3628/2017/SÚ z 24.01.2017 – vypraveno 25.01.2017) možnost vydání 
souhlasného stanoviska a 28.02.2017 obdržel EML sdělení, ve kterém byly uvedeny konkrétní výhrady 
k projednávané dokumentaci. Podklady dohodování s termínovými předpoklady byly projednány 
s určeným zastupitelem a po úpravách odůvodnění projektantem a konzultaci způsobu řešení se 
zástupcem dotčeného orgánu byla 13.03.2017 uplatněna opakovaná žádost o dohodu o změně 
stanoviska krajského úřadu na úseku ochrany ZPF 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrh změny územního plánu Blansko B2015-Z2“ v tom 
smyslu, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou 
tímto návrhem významně dotčeny. Rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění skladebních prvků 
regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability. 

3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného 
zákona uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“. Změna 
B2015-Z2 nenavrhuje nové záměry, které by představovaly nové významné zdroje znečištění ovzduší, 
v případě zapracování a následné realizace mimoúrovňového křížení železnice do Starého Blanska 
(dílčí změna B2015-A1i) je reálné snížení imisí z automobilové dopravy, způsobené častým čekáním 
aut (bez vypnutí motoru) u úrovňového přejezdu. 

4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon): 

OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 107 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých předpisů, k výše uvedenému „Návrhu změny územního plánu Blansko 
B2015-Z2“ nemá připomínky. 

5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona 
k předloženému „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“ nemá připomínky. Změnou dojde 
k záboru cca 0,0500 ha PUPFL – plocha dopravní infrastruktury silniční (58 DS) – mimoúrovňové 
křížení železnice a napojení západní části Blanska. 

OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v dalších fázích projednávání předmětné 
územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného jednání 
v textové části zřetelně vyznačeny, např. tučným písmem; v tabelárních přehledech záborů ZPF 
a PUPFL doporučujeme vyznačit změny formou rozšíření původní tabulky o sloupec označený v záhlaví 
„Úpravy po společném jednání“. 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému návrhu připomínky. 

Vyhodnocení uplatněného stanoviska OŽP KrÚ JMK jako celku: 

Pořizovatel vzal vzniklou situaci na vědomí, zadal úpravu podkladů projednání a doplňoval informace 
ve sporných částech řešení. Textová část vyhodnocení záborů byla projektantem doplněna dle 
požadavku dotčeného orgánu a 25.01.2017 byla uplatněna žádost MBK 3628/2017/SÚ, o dohodu 
o změně stanoviska. Pořizovatel obdržel, po původně předpokládaném termínu, EML sdělení 
z 28.02.2017, ve kterém byly zahrnuty výhrady k projednávané dokumentaci. Upozornění a výhrady 
jsou tyto (číslování a drobnou přeformulaci provedl Pořizovatel): 

1. do odůvodnění záboru ZPF na plochách nově navržených změnou B2015-Z2 by měla být doplněna 
lokalita č. 27 na k.ú. Blansko, 
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2. do odůvodnění záboru ZPF na plochách nově navržených změnou B2015-Z2 by měla být doplněna 
lokalita č. 40 na k.ú. Blansko, 

3. lokalita záboru ZPF č. 35 v k.ú. Těchov v části města Blansko – Češkovice není řádně odůvodněna 
a nelze k ní vydat souhlasné stanovisko, 

4. lokalita záboru ZPF č. 15 v k.ú. Klepačov není řádně odůvodněna a nelze k ní vydat souhlasné 
stanovisko, 

5. rozšíření lokality záboru ZPF č. 10 v k.ú. Klepačov není řádně odůvodněno a nelze k němu vydat 
souhlasné stanovisko, 

6. v tabulárním vyhodnocení záboru ZPF je chybně vyplněn řádek u lokality č. 10 v k.ú. Hořice. Chybí 
výměra záboru ZPF v platném ÚP, rozšíření lokality záboru ZPF č. 10 v k.ú. Hořice u Blanska není 
řádně odůvodněno a nelze k němu vydat souhlasné stanovisko, 

7. v tabulárním vyhodnocení jsou na řádcích „zábor celkem (místní části)“ a „zábor (k.ú. Blansko) 
nesmyslné součty, projektant dotčenému orgánu důvody tohoto přístupu ke zpracování dokumentace 
vysvětloval, ale projednávaný dokument v daných částech neumožňuje jednoznačný výklad. 

Pořizovatel uplatnil pokus o dohodu návrhem vypořádání uplatněných výhrad. Strukturovaný text 
s doplňujícími údaji (grafika) byl vztažen k výše zařazeným číslovaným položkám byl součástí žádosti 
MBK 10370/2017 z 13.03.2017 a součástí podkladu pro dohodování byl i text odůvodnění Projektanta 
se zvýrazněnými změnami. Dohoda o změnu stanoviska obsahovala toto vypořádání: 

ad1) Návrh vypořádání: vysvětlení Pořizovatele s úpravou textu odůvodnění. Jedná se o změnu 
plošného vymezení předmětu původní dokumentace ÚP Blansko vydaného v roce 2011 (viz položka 27 
v tabulce záborů ZPF na straně 42 upraveného odůvodnění v příloze a zvýrazněné texty na stranách 
41 a konkrétní poznámka na straně 45 za tabulkou. 

 
Úpravy původně vymezených ploch záborů a zábory nové jsou ve výkresu rozlišeny barevně. 
Pořizovatel žádá o akceptaci upraveného řešení, které bylo odvozeno ze studie technického řešení 
úprav silnice III/37937, zadaného odborem INV Města Blansko, kterým došlo k uvolnění původně 
vymezené prostorové rezervy. 
ad 2) Návrh vypořádání: vysvětlení Pořizovatele s úpravou textu odůvodnění. Jedná se o změnu 
plošného vymezení předmětu původní dokumentace ÚP Blansko vydaného v roce 2011 (viz položka 40 
v tabulce záborů ZPF na straně 42 upraveného odůvodnění v příloze a zvýrazněné texty na stranách 
41 a konkrétní poznámka na straně 45 za tabulkou. 
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Pořizovatel žádá o akceptaci upraveného řešení, které vyplynulo ze zohlednění situace v místě. 
ad 3) Návrh vypořádání: doplnění informace Pořizovatelem, se žádostí o akceptaci změněných 
podmínek v místě. Realizovaná obytná zóna rodinných domů městského typu je situována do okraje 
prostorově izolované části města Blansko – Češkovice, kde je dle údajů z ledna 2017 využito cca 56% 
zastavitelných ploch. V místě dílčího předmětu změny B2015-A1b navrhl Pořizovatel zohlednění úpravy 
uličního skeletu území. Oproti původně představenému řešení totiž nebylo řešeno zaokruhování, ale 
realizovaná úvraťová komunikace byla vysunuta k severozápadnímu okraji původně vymezené 
zastavitelné plochy 11 BI. Navazující pozemky nezastavěného území se tak dostaly do přímého 
kontaktu s realizovanou veřejnou infrastrukturou a jejich část, v dostatečné vzdálenosti od lesních 
pozemků, by proto bylo možné využít pro zástavbu. 

 
Projektantem navržené řešení je tedy účelné z hlediska vybudované infrastruktury a část pozemků, 
situovaná mezi nově vymezenou zastavitelnou plochou 35 BI a PUPFL, je dopravně napojena a lze ji 
i nadále účelně obhospodařovávat. Pro zástavbu jsou navrženy dva pozemky navazující na 
realizovanou komunikaci, které umožňují využití obdobným typem zástavby, jako pozemky 
v zastavitelné ploše 11 BI. Předpokládá se příčná přeparcelace a vymezení dvou až tří stavebních 
pozemků. Pořizovatel předpokládá, že by toto řešení mohlo být akceptováno vzhledem k vysoké 
připravenosti území a dostatečnému podílu využitých zastavitelných ploch v části města Blansko – 
Češkovice, která je od ostatních částí města prostorově izolována a společné posuzování s ostatními, 
méně využitými částmi města, proto není důvodné. 
ad 4) Návrh vypořádání: zastavitelná plocha 15 BV bude z dokumentace změny B2015-Z2 vyřazena. 
Zastavitelná plocha 15 BV byla vymezena projektantem jako funkční alternativa k nezapracovanému 
návrhu na pořízení změny B2013-Z1g a nezapracovaným částem návrhu na pořízení změny B2015-Z2r 
(viz. zákres dílčích předmětů změny v obrázku). 
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Projektant se snažil o doplnění zástavby v mezeře mezi částmi zastavěných území v poloze, 
kde zatím nebyly představeny žádné konkrétní záměry a kde následně jeden ze spolunavrhovatelů 
změny B2015-Z2r konstatoval nemožnost dohody tvrzením, že „vlastníci přítomných pozemků nemají 
o jejich stavební využití zájem“. Vymezování dalších zastavitelných ploch v území části města Blansko - 
Klepačov, kde je v současnosti využito (dle údajů z ledna 2017) cca 8% zastavitelných ploch a kde 
zatím nebyla vybudována odpovídající infrastruktura, je problematické nejen z pohledu ochrany ZPF. 
Naplňování této části území je navíc (věcně správně) komplikováno legitimní podmínkou ÚP Blansko, 
že využití dříve vymezených zastavitelných ploch 4 BV a 11 BV je podmíněno úpravou a doplněním 
nevyhovující dopravní a technické infrastruktury. Část vlastníků přítomných pozemků, které se mají 
prodávat a prodávají stavebníkům, odmítala závazek (podmínku) několik let uznat, ale v této věci již 
byla vedena jednání a k záměru v prostoru ulice Na Příhoně se investičně přihlásilo Město Blansko. 
V horizontu několika let proto může dojít ke změně podkladů pro hodnocení. Předpokládá se, že 
pozemky budou postupně zastavěny od východního okraje území a v případě, že nebudou 
zainvestovány navazující zastavitelné plochy, bude je možno v některé z dalších aktualizací ÚP Blansko 
recipročně vyřadit bez rizika náhrad za změnu v území. 
ad 5) Návrh vypořádání: navržené rozšíření zastavitelné plochy 10 BV (o jednu parcelu východním 
směrem) bude z dokumentace změny B2015-Z2 vyřazeno. Rozšíření zastavitelné plochy 10 BV bylo 
provedeno projektantem na základě hodnocení návrhu na pořízení změny B2015-Z2r (viz. zákres 
k bodu 4), v návaznosti na vymezení zastavitelné plochy 15 BV. Následně bylo opakovaně deklarováno, 
že o zástavbu v plochách 15 BV není zájem a využití ploch dílčího předmětu změny B2015-Z2r není 
možné bez úprav a doplnění předřazeného infrastrukturního skeletu území, které se teprve připravuje. 
Pořizovatel předpokládá, že naplňování celého území bude iniciováno plánovanou investiční akcí v ul. 
Na Příhoně a že v dohledné době zde může dojít k výraznější změně podílu využitých zastavitelných 
ploch. Neaktivní pozemky bude možno v některé z příštích aktualizací ÚP Blansko vyřadit. Předpokládá 
se, že infrastruktura území bude řešena v průběhu druhého aktualizačního cyklu, mezi lety 2018 až 
2020, k zástavbě pozemků v přímo obsloužených částech dříve vymezených zastavitelných ploch 4 BV, 
5 Bv a 11 BV dojde do konce třetího aktualizačního cyklu v roce 2027. Při přípravě 1. Zprávy 
o uplatňování ÚP Blansko v roce 2016 bylo zjištěno, že na území části města Blansko – Klepačov bylo 
od vydání ÚP Blansko v roce 2011 postaveno 10 rodinných domů a že zde vymezených cca 55 parcel 
má postačovat pro období 20 let.  
ad 6) Návrh vypořádání: vysvětlení Pořizovatele s úpravou tabulky v textu odůvodnění provedenou 
projektantem (viz příloha), se žádostí o akceptaci navrženého řešení. Jedná se o částečnou změnu 
funkce a změnu plošného vymezení předmětu původní dokumentace ÚP Blansko vydaného v roce 
2011, přičemž platí, že požadavek navrhovatele (návrh změny B2013-Z1a) navazoval na řešení 
původního ÚPn SÚ Blansko z roku 1998 ve stavu po vydání změny Ho1 v roce 2009. Při zpracování ÚP 
Blansko v letech 2010 až 2011 však projektant, ve fázi Konceptu, původní záměry při jihozápadním 
okraji zastavěného území nezohlednil a ani po uplatnění pokynu Pořizovatele k rozšíření návrhu 
nedodržel předepsané prostorové schéma. Vzhledem k nárokům projednání ÚP Blansko, které muselo 
být dokončeno v roce 2011 (hrozící náhrady za výraznou redukci záborů ZPF v desítkách hektarů 
neaktivních pozemků) již nemohla být dokumentace opravena. Vlastník pozemků žádal zohlednění 
svých zájmů již v roce 2013 a do podkladů 1. Zprávy o uplatňování ÚP Blansko dodal konkrétní 
schéma plánované zástavby (viz zákres v obrázku), které následně plošně redukoval do podoby 
I. etapy záměru (pouze severní část napojená novou komunikací). 
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Projektant ve změně B2015-Z2 vymezil plochy v souladu s tímto podkladem. U původních ploch pro 
veřejné prostranství s infrastrukturou a zaokruhování části města Blansko – Hořice (stávající hlavní 
místní komunikace je nekapacitní) bylo navrženo překlopení do zastavitelných ploch bydlení a plochy 
veřejných prostranství byly přesunuty, ve formě nových záborů minimalizovaného rozsahu k jižnímu 
okraji původně vymezené zastavitelné plochy. Pořizovatel žádá o akceptaci upraveného řešení, které 
bylo odvozeno ze studie zástavby, s přihlédnutím k reálné etapizaci záměru. Rozšíření záboru ZPF 
o nově vymezenou plochu veřejné infrastruktury je minimální, do 2000m2. Projektantem navržené 
řešení je funkční a účelné z hlediska záměrů územního plánování, vede k efektivnějšímu využití 
veřejné infrastruktury, ke zlepšení prostupnosti území a navazující část zemědělských pozemků bude 
i nadále dopravně napojena a lze ji i nadále účelně obhospodařovávat. 
ad 7) Návrh vypořádání: vysvětlení Pořizovatele s úpravou tabulky v textu odůvodnění provedenou 
projektantem (viz příloha). V tabulce odůvodnění ZPF v kapitole B.13.1.6 dokumentace návrhu změny 
B2015-Z2 pro společné jednání a v upraveném podkladu pro dohodování z ledna 2017 měly dva 
předmětné řádky tabulky chybný obsah generovaný výpočtem. Projektant tyto buňky odstranil 
a ponechal pouze součet výsledných záborů (kladné a záporné hodnoty) za udaná území, které 
postihují pohyb záborů ZPF, ovlivněných využitím zastavitelných ploch (záporné hodnoty) a vymezením 
nových záborů ZPF (kladné hodnoty), popř. změn v jejich plošném vymezení. Toto řešení vychází 
z přístupu projektanta ke zpracování dokumentace změny B2015-Z2 a bylo ovlivněno požadavkem 
Pořizovatele na obsah podkladů odůvodnění. Dokumentace změny B2015-Z2 byla zpracována včetně 
koordinačního výkresu a výkres záborů ZPF obsahuje i záznam naplnění zastavitelných ploch 
a ostatních pohybů v území (korekce zastavěných území, skutečných rozsahů záborů apod.). 
Pořizovatel žádá o akceptaci podkladů ZPF, které již po úpravě tabulky neobsahují zpochybnitelné 
údaje, a děkuje za zachycení tohoto problému. Pořizovatel se při proběhlé konzultaci s projektantem 
pokusil identifikovat důvod dlouhého trvání tohoto problému a zjistil, že v dané věci na OŽP KrÚ Jmk 
neproběhla osobní konzultace, při které by byl problém zachycen obratem. Došlo k nedorozumění, 
když projektant z komunikace s dotčeným orgánem dovodil, že osobní konzultace není žádoucí. 
Pořizovatel vzal vzniklou situaci na vědomí s tím, že pro další postup pořizování označil podobné 
komplikace jako zcela nepřijatelné. Projektant v rámci své odpovědnosti vůči zadavateli a procesu 
pořizování ÚPD využije všechny prostředky pro zrychlení dohodování. 

Žádost o dohodu o změně nesouhlasného stanoviska z hlediska zájmů ochrany ZPF byla dotčeným 
orgánem akceptována a podklady byly označeny jako dostatečné. Na základě výše uvedeného 
Pořizovatel obdržel stanovisko JMK 52156/2017 z 04.04.2017, z hlediska zákona č.334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve kterém je mimo rekapitulaci žádostí uvedeno: 

OŽP posoudil předložený doplněný návrh z hlediska možných dopadů na jednotlivé složky životního 
prostředí a mění své stanovisko uplatněné v rámci koordinovaného stanoviska č. j. JMK 182776/2016 
ze dne 16.12.2016, v bodě 1. takto: 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“): 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona 
o ochraně ZPF posoudil předmětný upravený návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany 
zemědělského půdního fondu a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje 
souhlasné stanovisko k „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“ za výslovné podmínky, 
že do odůvodnění změny územního plánu budou zapracovány změny uvedené v „Opakované žádosti 
o dohodu o změně stanoviska krajského úřadu k návrhu Změny ÚP Blansko B2015-Z2 z hlediska 
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zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění“ (dále jen 
„Dohoda“). 

K návrhovým plochám, převáděným z dosud platné územně plánovací dokumentace, nemá orgán 
ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, neboť tyto plochy byly již jednou projednány a ani při jejich 
opětovném posouzení u nich nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF 
vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Plochy v maximální míře navazují bezprostředně na zastavěné území 
obce, či plochy zastavitelné. Svým tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by 
vytvářely nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků 
zemědělského půdního fondu. Jedná se o lokality záboru 8 Bl, 12 Bl, 27 DS, 39 ZO, 40 ZO, 48 BI, 50 
VZ, 56 BI v k. ú. Blansko, 2 BV, 10 VP a 19 BI v k. ú. Horní Lhota, 1 BV, 3 BV, 6 BV, 10 BV, 11 BI, 12 
BI, 16 RI, 21 ZO, 23 BV, 28 ZO a 34 BV v k. ú. Těchov, 1 BV v k. ú. Lažánky, 5 BV, 8 BV, 10 BV, 11 
BV v k. ú. Klepačov, 3 BV v k. ú. Olešná, 10 BV v k. ú. Hořice. V případě plochy 10 BV v k. ú. Klepačov 
je souhlasné stanovisko uplatněno pouze k jejímu rozsahu přebíranému z platné ÚPD. Dle návrhu 
Dohody bude rozšíření této zastavitelné plochy vyřazeno z dokumentace změny B2015-Z2. 

Nově navrhované plochy 57 SV, 58 DS, 59 OV a 60 ZO v k. ú. Blansko, 36 BV a 37 RI, v k. ú. Těchov 
není třeba dle „společného metodického doporučení odboru územního plánováni MMR a odboru 
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP“ záborově vyhodnocovat, neboť se jedná o plochy 
v zastavěném území do výměry 2 000 m2. 

Zásadní rozpor se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu nebyl shledán ani 
u nově navrhované plochy 35 BI v k. ú. Těchov. Plocha se nachází na pozemcích, náležejících do 
III. třídy ochrany. V maximální míře navazuje bezprostředně na již navržené zastavitelné plochy. Svým 
tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářela nežádoucí proluky, či narušovala 
organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků zemědělského půdního fondu. 

Nově navrhovaná plocha 15 BV v k. ú. Klepačov bude dle návrhu Dohody vyřazena z dokumentace 
změny B2015-Z2. 

Ke změně kultury u návrhových ploch Z 38 a Z 39 v k. ú. Těchov nemá orgán ochrany ZPF krajského 
úřadu připomínky. 

V ostatních částech zůstává stanovisko OŽP č. j. 182776/2016, ze dne 16.12.2016 v platnosti. 

Dohoda úprav dokumentace změny B2015-Z2 mezi fázemi společné jednání a řízení o návrhu byla 
úspěšná. 

Pořizovatel k původnímu stanovisku OŽP KrÚ JMK doplňuje, že do projednání Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Blansko za období 12/2011 – 12/2015 byl uplatněn požadavek KrÚ JMK z hlediska 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanoviskem zařazeným do přípisu JMK 108336/2015 
z 11.09.2015, podaného 17.09.2015 pod MBK 32956/2015, na vyhodnocení vlivů změny územního 
plánu na životní prostředí. V návaznosti na toto stanovisko bylo v bodu 1 kapitoly 5.2.6.1 Zprávy 
uvedeno, že vyhodnocení bude obsahovat návrh stanoviska příslušného úřadu ke koncepci s uvedením 
jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí doporučit schválení 
jednotlivých návrhových ploch a schválení změny územního plánu jako celku, popřípadě budou 
navrženy a doporučeny podmínky nutné k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. OŽP 
požaduje, aby v příslušné části odůvodnění návrhu změny územního plánu Blansko bylo uvedeno, jak 
byly do návrhu změny územního plánu zapracovány podmínky a opatření navržené pro jednotlivé 
plochy a koridory ve vyhodnocení, případně bylo odůvodněno, proč podmínky a opatření uvedené ve 
vyhodnocení zapracovány nebyly. 

Součástí stanoviska OŽP KrÚ JMK 182776/2016, Sp. Zn. S-JMK 182776/2016 OŽP/Zlv z 16.12.2016, 
nebyla problematika z hlediska zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů. Zástupce dotčeného orgánu na tuto skutečnost Pořizovatele ÚP Blansko upozornil 
telefonicky 21.12.2016 společně s dotazem na důvod nezařazení údajů k vydaným ZÚR JMK. K tomu 
Pořizovatel uvedl, že ZÚR JMK byly vydány 05.10.2016 a dokumentace změny B2015-Z2 byla 
dokončena na přelomu srpna a září 2016 a na základě rozhodnutí určeného zastupitele byla do 
projednání (společné jednání) postoupena bez dodatečných úprav s tím, že předpokládá, že další fázi 
projednání (řízení o návrhu) bude hodnocení SEA, zpracované osobou s autorizací podle § 19 zákona o 
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posuzování vlivů na životní prostředí ve spolupráci s osobou, která je držitelem autorizace podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upraveno 
v souladu s výsledky projednání a dohodování s dotčenými orgány (vyhodnocení společného jednání) 
a doplněno o další údaje v souvislosti s vydáním ZÚR JMK a další chybějící údaje. Hodnocení SEA bude 
takto rozšířeno o dodatek k bodu 1.2. Vztah územně plánovací dokumentace k jiným koncepcím 
o srovnání s následujícími materiály, s konkrétními údaji, že Návrh řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 
neomezuje budoucí využití koridorů řešených v ZÚR Jihomoravského kraje, že je v souladu s národním 
plánem povodí Dunaje pro období 2015 – 2021, kde jsou v textu EIA uvedena technická a organizační 
opatření pro zlepšení vodních poměrů krajiny a optimalizaci vodního režimu v krajině. Bude provedeno 
vypořádání k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pro období 2015 – 2021 a to 
pouze obecně, protože řešené oblasti nepatří do stanovených záplavových území. 

Z předmětů řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 se nepřímo dotýká vodního toku pouze dílčí předmět 
B2015-A1i řešící přemostění Svitavská – Brněnská, kde bude vztah k ZÚR JMK řešen pouze doplněním 
odůvodněním ve smyslu, že zde přímé neošetřené střety nejsou. 
Územní rezerva pro zkapacitnění železnice v zastavěném území se v ZÚR JMK na k.ú. Blansko kryje se 
současným železničním pásmem a plánované přemostění bylo vyřešeno technickým podkladem (studie 
proveditelnosti - zcela konkrétní technické řešení), který po několika doplněních a úpravách akceptoval 
ORD KrÚ JMK a v rámci návazného projednání investičního záměru i SŽDC a další dotčené subjekty. 
Investiční záměr byl 17.02.2017 schválen Radou JMK přijetím usnesení č. 675/17/R10. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen SEA stanovisko) bude 
vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního zákona Krajskému 
úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, kopie stanovisek a připomínek 
k problematice životního prostředí. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku ke Zprávě o uplatňování Územního plánu 
Blansko s funkcí zadání změn SR/0307/JM/2015-2 z 08.09.2015, podaném 14.09.2015 pod MBK 
32437/2015, vyloučila vliv předmětů řešení změny ÚP Blansko na EVL a NATURA 2000 a samostatně 
(se stejným závěrem) hodnotila i předpokládaný vliv budoucí zahrady dle předmětu změny B2015-Z2i. 

Tyto informace byly postoupeny OŽP KrÚ JMK formou sdělení MBK 10391/2017 z 13.03.2017, které 
předcházelo žádosti MBK 13272/2017 z 04.04.2017, o vydání stanoviska OŽP dle ust. § 50 odst. 5 
stavebního zákona. 

B.6.1.3 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno 

(stanovisko JMK 182778/2016 z 19.12.2016 podané 20.12.2016 pod MBK 45879/2016) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD) uplatňuje za 
použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) následující stanovisko k návrhu 
změny ÚP a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků: 

1. V návrhu řešení silnic III. tř. nebude stanovován tvar křižovatky. 

2. Upřesní se rozsah VPS WD01. 

3. Zastavěné území bude vymezováno s přihlédnutím k ust. § 58 odst.2 písm. c) stavebního zákona. 

Odůvodnění: 

KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK 
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

1. Stanovení konkrétního řešení křižovatky není určeno územnímu plánu, ale následným řízením. 
Vymezení kategorie komunikací čarami v hlavním výkresu není nejvhodnější, ale lze je chápat jako 
značku. Ovšem vyznačení tvaru napojení komunikací okružní křižovatkou jde již nad tento 
akceptovatelný rámec. 
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2. Z důvodu jednoznačnosti výkladu ÚP pro nepoučeného uživatele považuje se za potřebné k definici 
VPS doplnit upřesnění ve smyslu Metodického sdělení k problematice veřejné prospěšnosti staveb 
dopravní infrastruktury ve vztahu k vymezení koridorů pro tyto stavby (MMR, 23.07.2013) tak, aby 
nebylo pochybností, že součástí VPS WD01 jsou všechny související objekty a zařízení. 

3. Do zastavěného území se zahrnují i pozemky vně intravilánu, a to pozemní komunikace nebo jejich 
části, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území. 

KrÚ JMK ORD souhlasí s návrhem změny územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavků 
uvedených ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko 
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona. 

Pořizovatel přijal závěr, že požadavky dotčeného orgánu budou zohledněny. Tvary křižovatek jsou 
v ÚP Blansko z roku 2011 naznačeny pouze ve stávajícím stavu a zejména v místech, kde se provozní 
řešení promítlo do katastrální mapy. Předmětem výtky je řešení dílčího předmětu změny B2015-A1i 
přemostění Svitavská – Brněnská, kam bylo přeneseno odsouhlasené technické řešení záměru. V ÚP 
Blansko jsou dopravní tahy zobrazeny a v legendě výkresů zachyceny liniovými značkami, ve vymezení 
ploch veřejných prostranství funkčního typu PV. Nedeterminuje se řešení, které bude předmětem 
projednání v územním řízení, ale zobrazují se prostorové nároky dopravní stavby. Změnu grafických 
prvků ÚP Blansko by bylo nutno řešit v rámci dokumentace jako celku v právním stavu. V řešení 
změny B2015-Z2 lze požadavek splnit doplněním poznámky k návrhu a odůvodnění řešení ve smyslu, 
že konkrétní řešení dopravní stavby bude předmětem územního řízení. V popisu vymezení VPS WD01 
bude doplněno, že tento režim platí pro všechny související objekty a zařízení. Při kontrole 
dokumentace ÚP Blansko bylo na základě upozornění dotčeného orgánu zjištěno, že na řadě míst 
došlo k nesprávnému vymezení hranice zastavěného území. Tento problém bude projektantem řešen 
v rámci předmětů změny B2015-Z2 u křižovatky silnic II/379 a III/37435 na ul. Poříčí v Blansku, u PZ 
Vojánky na silnici III/37436 na k.ú. Horní Lhota u Blanska, a na silnici III/37440 mezi částmi města 
Blansko – Těchov a Blansko – Žižlavice. Opravy dalších úseků hranic zastavěného území na k.ú. 
Blansko, Horní Lhota u Blanska, Dolné Lhota, Lažánky u Blanska, Olešná u Blanska a Těchov, budou 
předmětem aktualizace ÚP Blansko zahájené v roce 2019, kde bude ve Zprávě o uplatňování ÚP 
Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn zařazen samostatný bod s výčtem konkrétních položek. 

B.6.1.4 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Brno 

(vyjádření JMK 182779/2016 z 19.12.2016 podané 21.12.2016 pod MBK 46094/2016) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, k Vaši žádosti o vyjádření k oznámení 
o společném jednání o „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“ sděluje, že v daném 
případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
regionálního rozvoje. 

B.6.1.5 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí 

(koordinované stanovisko MBK 44288/2016 z 07.12.2016 podané 08.12.2016 pod MBK 44288/2016 při 
práci v USU došlo k chybě v nakládání s dokumentem a k jeho opožděné evidenci, k té došlo až 
14.02.2017 pod MBK 6634/2017 – pouze problém technického rázu) 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace posoudil návrh 
z hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a odpadového hospodářství, ochrany 
přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ve věci vydává následující stanovisko: 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému návrhu změn Územního plánu Blansko 
označené B2015-Z2 ve smyslu § 18 citovaného zákona žádné připomínky. 

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme k výše uvedenému návrhu změn Územního plánu Blansko označené B2015-Z2 připomínky. 
Netýká se konkrétního odpadového hospodářství. 
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Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme připomínky k návrhu změn Územního plánu Blansko označené B2015-Z2 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k přeloženému návrhu změn Územního plánu 
Blansko označené B2015-Z2 následující připomínky: 

Nesouhlasíme s navrhovaným využitím plochy B2015-Z2j-1 z důvodu možného rozšiřování ploch, na 
kterých lze umisťovat stavby. Jedná se o tzv. salámovou metodu postupného zastavování volné 
krajiny, když v daném území jsou vyčleněny stavební pozemky. Předmětné území je pohledově 
exponované a lze zde souhlasit s umístěním ochranné zeleně nebo neoploceného sadu bez jakýchkoliv 
staveb. S dalším rozšiřováním staveb v této lokalitě nesouhlasíme z důvodu ochrany krajinného rázu. 

K dalším částem nemáme připomínky. 

Pořizovatel v tomto dílčím stanovisku zachytil věcný rozpor (stanovisko se obsahově váže k předmětu 
B2015-Z2j-2) a tuto skutečnost se zástupcem dotčeného orgánu osobně konzultoval. Na základě této 
intervence obdržel vyrozumění k opravě chyby v psaní, dodané ve funkci dílčího stanoviska OŽP 
z hlediska ochrany přírody MBK 44624/2016 z 07.12.2016 (chybná datace vyhotovení stanoviska) 
podaného 12.12.2016. Původní nesouhlas byl přeformulován na dílčí předmět B2015-Z2j-2 a takto 
bude i hodnocen. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k návrhu změn Územního plánu 
Blansko označené B2015-Z2 žádné připomínky. 

Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů nemáme k přeloženému návrhu Zadání změny návrhu změn Územního 
plánu Blansko označené B2015-Z2 připomínky. 

V rámci projednání Návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 došlo k uplatnění několika připomínek 
k nezapracovaným návrhům na pořízení změny, které projektant nezařadil do řešení na základě 
provedeného hodnocení možností území a vlivů záměrů a na základě připomínek dotčeného orgánu, 
uplatněných k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn 
z roku 2015. Konkrétní nesouhlas byl ve společném jednání uplatněn pouze vůči dílčímu předmětu 
návrhu B2015-Z2j-2, kde bylo požadováno zachování hranice mezi zastavěným a nezastavěným 
územím. V rámci společného jednání bylo dotčenému orgánu předáno upozornění OŽP KrÚ JMK na 
úhory v konkrétních pozemcích navazujícího nezastavěného území. Tento nesouhlas byl konzultován 
z důvodu opravy chyby v psaní a z hlediska případných možností dohodování. Byl potvrzen. 

B.6.1.6 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

Dotčený orgán stanovisko do společného jednání o návrhu Změny neuplatnil. Neuplatnil požadavek ani 
do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání změny. Návrh byl pouze konzultován 
s pořizovatelem bezprostředně před společným jednáním 22.11.2016, kdy s předloženým řešením 
souhlasil.  

B.6.1.7 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče  

(stanovisko MBK41696/2016 z 21.12.2016 podané 22.12.2016 pod MBK 41994/2016) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako 
věcně a místně příslušný správní orgán státní správy ve smyslu ust. § 25 odst.1 s přihlédnutím k § 29 
odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též 
„památkový zákon“), obdržel dne 9.11.2016 oznámení o společném jednání o návrzích změn 
Územního plánu Blansko, dle dokumentace označené B2015-Z2. K výše uvedeným návrhům změn 
Územního plánu Blansko, dle dokumentace označené B2015-Z2, vydáváme z hlediska zájmů 
sledovaných památkovým zákonem, jako příslušný orgán státní památkové péče souhlasné stanovisko. 
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Odůvodnění: V katastrálních územích Blanska a jeho městských částí se nachází 18 kulturních 
památek registrovaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a několik památek místního 
významu. Žádná z nich však neleží v bezprostřední blízkosti navrhovaných změn, tudíž nedojde k jejich 
ovlivnění. 

B.6.1.8 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko 

Dotčený orgán stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Dotčený orgán uplatnil 
požadavek do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání změny, který byl 
zapracován a vypořádán. 

B.6.1.9 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

(koordinované stanovisko HSBM-18-72/2-POKŘ-2016 z 20.12.2016 podané 22.12.2016 pod MBK 
46330/2016) 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci 
předloženou č.j.: SMBK 40559/2016/SÚ/Ko, MBK 40559/2016/SÚ ze dne 10. listopadu 2016. 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou. 

Odůvodnění: Z předmětných návrhů změn ÚP Blansko dle dokumentace označených B2015-Z2 je 
zřejmé, že uvedenou změnou nebudou dotčeny požadavky § 20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva města Blanska. Z hlediska požární ochrany 
požadujeme vyhodnotit v návrzích změn ÚP Blansko dle dokumentace označených B2015-Z2 odkaz 
na zabezpečení zdroje vody pro hašení požárů v souladu s § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, využitelný pro zájmové plochy předmětných 
změn, proto HZS JmK, územní odbor Blansko rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Dotčený orgán neuplatnil do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání změny ve 
vyjádření HSBM-18-49/2-POKŘ-2015 z 14.09.2015, podaném 22.09.2015 pod MBK 33547/2015 žádný 
konkrétní požadavek. V kapitole A.4.3.2 textové části řešení ÚP Blansko je uvedeno: „zásobování 
vodou řešit tak, aby v řešeném území byly zajištěny podmínky pro hašení požárů“ a aktuálně 
uplatněný požadavek na návrh vodovodních řadů je proto Pořizovatelem hodnocen jako konkretizace 
požadavku stanoveného projektantem, která se jeví jako nadbytečná. Podmínky pro zdolávání požáru 
jsou řešeny v každém jednotlivém záměru projednávaném v územním řízení a je samozřejmé, že 
například při návrhu vodovodních řadů budou dodrženy normové hodnoty týkající se požární 
bezpečnosti staveb a zásobování požární vodou. Proto dává projektantovi pokyn vyhodnotit požadavek 
včetně rizika, že jeho nezohlednění bude mít vliv na režim projednání (nesouhlas dotčeného orgánu 
v řízení o návrhu). 

B.6.1.10 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní 
pracoviště Blansko 

(stanovisko KHSJM 70078/2016/BK/HOK z 02.12.2016, podané 06.12.2016 pod MBK 44179/2016) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č.258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně něterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon č.258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 
odst. 2 písm. b) a § 50, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k návrhu změn 
Územního plánu Blansko vydává toto stanovisko: 

S návrhem změn Územního plánu Blansko B2015-Z2 a s vyhodnocením jejich vlivů na udržitelný rozvoj 
území se souhlasí. 
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Odůvodnění: Zadání změn územního plánu Blansko bylo zařazeno do Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Blansko, ke které vydala KHS JmK stanovisko dne 18. září 2015 pod č.j. KHSJM 
44001/2015/BK/HOK s požadavky na dodržování podmíněné využitelnosti ploch (umisťování akusticky 
chráněných prostor a ploch možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory). Požadavky 
KHS JmK vznesené ve stanovisku KHS JmK ze dne 18. září 2015 jsou ve změně ÚP nadále 
respektovány. U záměrů, kde by mohlo docházet k případným kolizím, což jsou záměry, které 
iniciovaly vznik ploch přestavby P21, P22 a P23, je výslovně uveden požadavek na prověření v rámci 
územního řízení - kap. B.10.1.2 část 1). Součástí aktuálně projednávaných podkladů jsou následující 
dílčí předměty: (poznámka Pořizovatele – v textu stanoviska následuje seznam změn z oznámení 
společného jednání – bylo vyjmuto). 

Bylo provedeno vyhodnocení vlivů změny Z2015-Z2 ÚP Blansko na udržitelný rozvoj území -zpracoval 
Atelier URBI spol. s r.o. v listopadu 2016 se závěrem, že řešení změny B2015-Z2 nebude mít negativní 
dopad na udržitelný rozvoj správního území msta Blanska, nebude narušen žádný z pilířů udržitelného 
rozvoje ani jejich vyváženost. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí - Změna územního plánu Blansko 
B2015-Z2 vypracovala firma LÖW & spol. s. r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno. Doc. ing. arch. Jiří Löw, 
Vranovská 102, Brno, osoba oprávněná pro posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR 
č. 244/1992 Sb., osvědčení č.j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22.6.1993, prodloužení č.j.: 15528/ENV/16 
ze dne 31.3.2016. Návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 byl posouzen v rozsahu přílohy zákona 
č.183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Plochy s identifikovaným významným (kladným 
i záporným) vlivem na životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA 
hodnocení a byla posouzena případná zmírňující opatření. Dále bylo prověřeno, zda změna územního 
plánu je v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty. Hodnoceny byly plochy změn, které byly 
nově navrženy změnou B2015-Z2, případně plošně rozšiřují záměry z platného ÚP Blansko. Hodnocen 
byl jejich vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, a také pravděpodobný vývoj řešeného území 
bez jejich uskutečnění. Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek 
životního prostředí (voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena 
ve stupnici jako: významný vliv, mírný vliv až zanedbatelný vliv. Vliv na veřejné zdraví bylo rámcově 
posuzováno s ohledem na imisní a hlukové zatížení a radonové ohrožení. 

Závěr: Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu změny B2015-Z2 ÚP Blansko (respektive 
zhodnocení ploch nad rámec platného ÚP Blansko, které změna B2015-Z2 navrhuje) a vzhledem 
k současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí, respektive že nedojde ke změně původní koncepce. 

Návrh změn územního plánu Blansku dává předpoklad pro naplnění cílů územního plánování 
vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona a to m.j. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné 
generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

B.6.1.11 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Brno   

Dotčený orgán stanovisko do společného jednání o návrhu Změny neuplatnil. Neuplatnil požadavek ani 
do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání změny. 

B.6.1.12 ObÚ Brno, Brno 

Dotčený orgán stanovisko do společného jednání o návrhu Změny neuplatnil. Neuplatnil požadavek ani 
do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání změny. 

B.6.1.13 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Praha 

(stanovisko MPO 60830/2016 z 11.11.2016 podané 18.11.2016 pod MBK 41603/2016) 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 odt. 2 horního 
zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky. S návrhy změn územního 
plánu města souhlasíme. 
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B.6.1.14 Ministerstvo dopravy, Praha 

Dotčený orgán stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Neuplatnil požadavek ani 
do projednání návrhu Zadání Změn. Posledním podáním k území řešenému v ÚP Blansko bylo 
stanovisko 314/2011-910-UPR/2-Ma z 03.08.2011 podané 05.08.2011, ve kterém se m.j. uvádí, že 
zájmy rozvoje dopravní infrastruktury v působnosti Ministerstva dopravy nejsou dotčeny. Do bodu 5 
kapitoly 5.2.6.2 Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko Zadání změn územního plánu Blansko 
bylo zařazeno vypořádání sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR 005700/11300/2015 z 08.09.2015 
podané 10.09.2015 pod MBK 32118/2015 ve kterém je m.j. uveden požadavek na respektování 
podmínek připojení nemovitostí k silnicím a místním komunikacím, podmínky vzájemného připojování 
pozemních komunikací a požadavků na projektování místních komunikací a křižovatek pozemních 
komunikací. Současně bylo sděleno, že řešeným územím nejsou vedeny žádné stávající ani výhledové 
trasy dálnic nebo silnic I. třídy a projednávaná ÚPD se tak nedotýká zájmů ŘSD ČR. K tomu 
Pořizovatel konstatuje, že zapracování návrhů a úprav pozemních komunikací v ÚP Blansko nemá 
předjímat výsledné řešení a například zobrazení některých křižovatek bylo ve společném jednání 
připomínkováno ORD KrÚ JMK. Platný ÚP Blansko má zobrazovat pouze požadavky na řešení 
a vytvářet předpoklady pro řešení v navazujícím projednání v územním řízení. 

B.6.1.15 Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany ČR, odbor ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Praha 

(stanovisko 70704/2016-8201-OÚZ-BR z 28.11.2016 podané 01.12.2016 pod MBK 43542/2016) 

Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a zákona č.222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu 
s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, 
Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení 
výše uvedené akce. Ministerstvo obrany, jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru 
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, 
jako věcně a místně příslušným ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jehož 
jménem jedná ministerský rada Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany Ing. 
Darina Dostálová, v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 Věstníku MO-Zabezpečení výkonu 
působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu v platném znění, vydává ke 
společnému jednání o návrzích změn Územního plánu Blansko dle dokumentace označené B2015-Z2, 
zpracované na základě projednání 1. Zprávy o uplatňování ÚP Blansko stanovisko: Souhlasíme 
s předloženou ÚPD. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem 
funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
nemáme k řešené ÚPD při dodržení ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. připomínek. 

B.6.1.16 Státní energetická inspekce, Praha 

Dotčený orgán stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Neuplatnil ani požadavek 
ani do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání změny. Posledním podáním 
k území řešenému v ÚP Blansko bylo stanovisko 1196/11/062.103/St z 19.07.2011, podané 
21.07.2011 pod MBK 36641/2011, ve kterém je vyjádřen souhlas s upozorněním účastníků stavebních 
řízení na platnost energetického zákona a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných 
a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních 
pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií. Pořizovatel konstatuje, že řešení ÚP 
Blansko nepředjímá výsledek projednání záměrů v územním řízení a případné návrhy změn v území, 
které jsou v kolizi s technickými nebo přírodními limity využití území nejsou vadou vydaného územního 
plánu, pokud není využití některé (například zastavitelné) plochy od počátku přímo vyloučeno. 

B.6.1.17 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, SCHKO Moravský kras, Blansko 

(stanovisko SR/0521/JM/2016-3 podané 20.12.2016 pod MBK 46100/2016) 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný 
podle ustanovení § 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 
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zákon) obdržela oznámení o jednání o návrzích změn Územního plánu Blansko dle dokumentace 
označené B2015-Z2 (dále jen „Návrh změn“). Agentura se v roce 2014 vyjádřila k možnosti zřízení 
zahrady v omezeném plošném rozsahu v rámci části pozemku p.č. 527/1, navazující na zastavěné 
území (zahrady sousedních rodinných domů na pozemcích p.č. 527/3, 527/5 a 527/6, vše v k.ú. 
Těchov), a tato možnost byla ošetřena i v Zadání změny B2015-Z2i s grafickou přílohou (tabulka C). 
Naše původní vyjádření č.j. 00870/MK/14 ze dne 02.09.2014 a č.j. SR/0307/JM/2015-3 ze dne 
08.09.2015, ke kterému se váže stanovisko podle § 45i zákona SR/0307/JM/2015-2 ze dne 
08.09.2015, zůstávají v platnosti a lze je využít jako východisko pro korekci grafické části ÚP Blansko 
v případě, kdy bude vůči projektantovi ÚP Blansko uplatněn pokyn zohlednit projednané Zadání 
(součást Zprávy o uplatňování ÚP Blansko). Se stávajícím Návrhem změn, který nerespektuje 
projednané Zadání změny B2015-Z2i, může Agentura souhlasit pouze, pokud zůstane nezměněn 
způsob využití dotčených pozemků, tj. trvalý travní porost a na uvedených plochách bude nepřípustné 
umísťovat jakékoli stavby včetně oplocení. 

Pořizovatel byl 19.12.2016 kontaktován zástupcem dotčeného orgánu s dotazem na důvod 
nezohlednění požadavku Zadání změny B2015-Z2i. Konstatoval, že tuto situaci předpokládal. Po 
převzetí podkladů návrhu změny B2015-Z2 od projektanta na začátku září 2016 totiž při jihozápadním 
okraji zastavěného území části města Blansko – Těchov zachytil problémem chybné aplikace funkčního 
typu NS stabilizovaného území místo požadovaného návrhu funkčního typu ZS. Pořizovatel se pokusil 
problém řešit požadavkem na vrácení návrhu změny ÚP Blansko k přepracování, ale zástupci Města 
Blansko to při společném jednání s projektantem odmítli. Bylo proto nutno dohodnout úpravu návrhu 
tak, aby dotčený orgán mohl řešení v řízení o návrhu akceptovat. K dohodě došlo po telefonické a EML 
komunikaci 19.12.2016 a stanovisko úpravu návrhu v intencích požadavku navrhovatele umožňuje. Do 
ploch ZS bude zařazena dohodnutá plocha pozemku p.č. 527/1 v k.ú. Těchov a mezilehlá plocha 
oploceného pozemku p.č. 527/3 v k.ú. Těchov. V souvislosti s touto změnou funkčního využití nebude 
měněna hranice zastavěného území a ostatní pozemky zůstanou v původním funkčním typu NZ.2 dle 
ÚP Blansko z roku 2011. 

Stanoviska dotčených orgánů, uplatněná do společného jednání bez požadavků, byla vzata na vědomí, 
stanoviska s požadavky byla zohledněna. V případě požadavků na řešení dopravy došlo v následné fázi 
projednání (řízení o návrhu) k problému se způsobem zohlednění části stanoviska, které bylo 
označeno za nevyhovující a situaci bylo nutno řešit dílčí úpravou grafiky návrhu (řešení), která neměla 
vliv na předmět projednání. Vymezení ploch se nezměnilo.  

B.6.1.18 Stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7) stavebního zákona  

(stanovisko JMK 52260/2017 z 10.04.2017 podané 11.04.2017 pod MBK 14666/2017) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal ve smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) 
o vydání stanoviska krajského úřadu k „Návrhu změny územního plánu (dále jen ÚP) Blansko B2015-
Z2“. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ), 
sděluje po obdržení stanovisek a připomínek, po vzájemných konzultacích a po posouzení dle § 50 
odst. 7 stavebního zákona následující stanovisko: 

1. Základní údaje o návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 

Pořizovatel: Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad 

Projektant: Atelier URBI, spol. s r.o., Ing. arch. Jana Benešová, Chopinova 9, 630 00 Brno 

Datum zpracování: srpen 2016 

Řešené území: dotčené části katastrálních území Blansko, Klepačov, Těchov, Horní Lhota u Blanska 
a Hořice u Blanska 

2. Posouzení návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1 patří území části 
obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) do metropolitní rozvojové 
oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, 
které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost 
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jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Některé z obcí ORP 
Blansko mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, 
s výraznou vazbou na významné dopravní cesty – silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice 
R43 (dle současné právní úpravy dálnice D43) a železniční trať č. 260. Uvedená železniční trať 
prochází napříč správním územím města Blanska, které je tudíž touto významnou dopravní trasou 
ovlivněno. 

Dle upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) je část 
správního území města Blansko (Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, 
Olešná u Blanska) součástí rozvojové osy OS9 a zároveň je město Blansko stanoveno regionálním 
centrem osídlení. 

Z hlediska souladu řešení změny B2015-Z2 ÚP Blansko s republikovými prioritami územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území (uvedenými v kapitole 2 PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1) je 
v kapitole B.2.1. odůvodnění změn pouze obecně uvedeno, že „Kromě splněných obecných 
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území nevyplývají pro 
město Blansko z aktualizace PÚR ČR žádné specifické požadavky. Změna B2015-Z2 nenavrhuje žádné 
skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry stanovenými a vymezenými v Aktualizaci 
č. 1 PÚR ČR.“ V rámci odůvodnění je třeba konkretizovat naplnění relevantních priorit v návrhu změny 
ÚP Blansko. 

OÚPSŘ upozorňuje na provázanost priorit republikových a krajských. Priority stanovené v jednotlivých 
článcích PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, které mají průmět do územního plánování na úrovni 
územních plánů, jsou upřesněny v ZÚR JMK v odpovídajících bodech krajských priorit. 

B) „Návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2“ byl zpracován v době, kdy Jihomoravský kraj neměl platné 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. ZÚR JMK byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016. Do návrhu změny B2015-Z2 pro veřejné 
projednání je tedy nutno doplnit vyhodnocení souladu předmětné změny (souboru dílčích změn) se 
ZÚR JMK a doplnit dle výše uvedeného vyhodnocení souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

Vzhledem k tomu, že dílčí změnou č. B2015-Z1i má být územní rezerva vymezená v ÚP Blansko pro 
přemostění železnice přeložkou silnice III. třídy č. 37937 převedena do návrhu, požaduje KrÚ do 
dokumentace pro veřejné projednání doplnit vyhodnocení z hlediska potencionálního střetu změny ÚP 
se záměrem územní rezervy vymezené v ZÚR JMK pro optimalizaci konvenční celostátní železniční trati 
č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová). 

V rámci veřejného projednání bude stanovisko KrÚ vydané ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona 
doplněno o posouzení souladu „Návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2“ se ZÚR JMK. 

3. Posouzení návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy 

„Návrh změny ÚP Blansko B2015-Z“ je souborem většího množství dílčích změn. Převážně se jedná 
o nové vymezení nebo změnu vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a dalších typů ploch 
s rozdílným způsobem využití včetně územních rezerv, změny stanoveného funkčního využití některých 
lokalit nebo jejich částí a zohlednění již realizované zástavby či skutečného využití ploch. Dále je 
navržena úprava lhůty pro pořízení územních studií na prostor centra města kolem náměstí Republiky 
a na přestavbové území Adastu. V případě jedné dílčí změny je výstavba RD podmíněna dohodou 
o parcelaci. Dvěma dílčími změnami se na základě zpracovaných podrobnějších dokumentací upravuje 
dopravní řešení ÚP Blansko na silnicích III. třídy. 

Navržené dílčí změny nemají vzhledem ke svému charakteru a rozsahu dopad do širších územních 
vztahů z hlediska dopravní a technické infrastruktury či jiných návazností na okolní katastry. Změna 
B2015-Z proto nevyvolává nároky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. 

KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k „Návrh 
změny ÚP Blansko B2015-Z“ připomínky. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel vzal obsah stanoviska na vědomí s tím, že do upraveného návrhu budou doplněny údaje 
o vydaných ZÚR JMK, zejména v kapitole B.2 odůvodnění, a budou doplněny údaje o vyhodnocení 
souladu souboru předmětných změn s nadřazenou dokumentací JMK a PÚR ČR ve znění aktualizace 
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č.1 a zejména vyhodnocení souladu dílčí změny B2015-A1i - přemostění Svitavská Brněnská 
(poznámka Pořizovatele : ve stanovisku OÚPSŘ bylo uvedeno B2015-Z1i, ale je to tento předmět) tak, 
aby mohlo být v rámci veřejného projednání doplněno stanovisko OÚPSŘ, vydané ve smyslu ust. § 50 
odst. 7 stavebního zákona. Vyhodnocení ve vztahu k územní rezervě je uvedeno v kap. B.2.2.4.3. 
Pořizovatel bere na vědomí, že OÚPSŘ vyhodnotil předmětné dílčí změny ÚP Blansko tak, že 
nevyvolávají nároky na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů a neuplatnil z tohoto 
hlediska žádné připomínky. 

Pořizovatel ÚP Blansko, na základě takto uplatněného stanoviska požádal 11.04.2017 odbor INV MěÚ 
Blansko o uplatnění žádosti na SŽDC ohledně vztahu záměru přemostění železnice a záměrů úprav 
železnice na základě předpokladů zařazených do ZÚR JMK. Žádost Města Blansko MBK 
14492/2017/INV byla vypravena 11.04.2017 a 26.04.2017 bylo po výzvě potvrzeno její přijetí úsekem 
generálního ředitele odboru strategie Správy železniční dopravní cesty s tím, že stanovisko bude 
vydáno po kompletaci a vyhodnocení podkladů příslušných složek této státní organizace a s tím, že se 
nepředpokládá vydání negativního stanoviska. V uplatněné žádosti MBK 14492/2017/INV bylo 
uvedeno toto (na základě přenosu části textu stanoviska OÚPSŘ byl v žádosti uveden chybný kód dílčí 
změny B2015-Z1i, ale tato chyba byla zhojena EML sdělením Pořizovatele z 26.04.2017 a v textu níže 
je proto uveden věcně správný text – po dvou opravách kódu): 

„Město Blansko ve spolupráci s Jihomoravským krajem naplňuje podmínky pro realizaci stavby 
přemostění krajské vozovky III/37937 ve městě Blansko. Jednou z podmínek realizace je uvedení 
územního plánu Blansko (dále jen „ÚP Blansko“) do souladu s doposud vypracovanými podklady 
k předmětné stavbě resp. s posledním z nich a to investičním záměrem. Za tímto účelem probíhá 
projednávání změny ÚP Blansko B2015-Z2. V rámci závěrečné fáze společného jednání ke změně ÚP 
Blansko B2015-Z2 (dále jen „změna“) má být uplatněno stanovisko OÚPSŘ KrÚ JMK dle ust. § 50 odst. 
7 stavebního zákona, z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Při posouzení dokumentace změny dotčený orgán zjistil, že návrh změny byl zpracován 
v době, kdy Jihomoravský kraj neměl platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR 
JMK byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 
03.11.2016) a neobsahuje vyhodnocení souladu předmětné změny (souboru dílčích změn) se ZÚR JMK 
z hlediska možného střetu navrženého přemostění železnice se záměrem ZÚR JMK na optimalizaci 
železniční trati. Vzhledem k tomu, že dílčí změnou č. B2015-A1i má být územní rezerva vymezená v ÚP 
Blansko pro přemostění železnice přeložkou silnice III/379 37 převedena do návrhu, požaduje OÚPSŘ 
KrÚ JMK do dokumentace pro veřejné projednání dle ust. §52 stavebního zákona doplnit vyhodnocení 
z hlediska potencionálního střetu změny se záměrem územní rezervy vymezené v ZÚR JMK pro 
optimalizaci konvenční celostátní železniční trati č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká 
Třebová). Toto bude projektantem doplněno, do vyhodnocení společného jednání však musí být 
zařazena příslušná instrukce. Pořizovatel ÚPD při jednání s OÚPSŘ KrÚ JMK argumentoval tím, že 
územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 dle ZUR JMK 2016 bude mít 
v samostatné změně ÚP Blansko B2017-ZUR, jejíž pořízení bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Blansko v březnu 2017, řešen koridor v šíři minimálně 120m (hodnota předepsaná pro vyjmenovaná 
zastavěná území), což je současně rozsah oboustranného železničního pásma dle zákona č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, kde se samostatně důsledně prověřují veškeré stavební 
zásahy a úpravy. Důvodem pro projednání dílčího předmětu změny B2015-A1i není obecný – věcně 
nesouvisející, záměr, ale záměr dopravní stavby (přemostění) koordinovaný se SŽDC, řešící 
bezpečnost na železničním koridoru (má být doplněno mimoúrovňové křížení silnice se železnicí, 
zjednodušen pohyb chodců v území apod.). Tento záměr proto nemůže vyvolat neošetřené střety 
funkcí v daném území a proto jej není možné hodnotit jako riziko pro nadřazené záměry. Žádáme Vás 
tedy o stanovisko, že navržené přemostění železnice neovlivní záměry v koridoru nadmístního 
významu (územní rezerva) RDZ07 ZUR JMK, kde je uvedena potřeba zajištění ochrany území pro účely 
prověření potřeb pro rychlá spojení v ČR a promítnutí důsledků do stávající konvenční sítě tranzitních 
železničních koridorů. Požadavek na dimenzi územní rezervy je dle textu ZUR JMK v zastavěném území 
Adamov, Blansko, Spešov stanoven s ohledem na ochranné pásmo dráhy dle § 8 odst. 1 písm. a) 
zákona o dráhách a rozšířen pro možné optimalizační úpravy včetně souvisejících staveb (v daném 
místě plánovaného křížení je v současnosti šest kolejí). Koridor územní rezervy, který bude řešen 
v samostatně pořizované změně ÚP Blansko B2017-ZUR, má umožnit, v souladu s ČSN 736301 
projektování železničních drah, případnou mírnou rektifikaci trasy, umístění nástupišť nebo úpravu 
zemního tělesa s ohledem na geologické poměry nebo přeložky inženýrských sítí.“ 
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Kompetentní zástupce SŽDC sdělil, že předmět a motiv uplatněného dotazu je z podané žádosti zřejmý 
a že ze strany Pořizovatele již žádné údaje doplnit nepotřebuje. Bylo proto možno přistoupit k uzavření 
vyhodnocení společného jednání s tím, že příslušný podklad pro formulaci odůvodnění k dílčímu 
předmětu změny B2015-A1i může být projektantovi předán dodatečně. 

B.6.1.19 Doplňující stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7) stavebního zákona 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, obdržel stanovisko krajského úřadu k „Návrhu změny 
územního plánu (dále jen ÚP) Blansko B2015-Z2“ JMK 52260/2017 z 10.04.2017 s požadavky na 
doplnění údajů o vydaných ZÚR JMK a vyhodnocení souladu souboru předmětných změn s nadřazenou 
dokumentací JMK a PÚR ČR ve znění aktualizace č.1. V rámci veřejného projednání obdržel Pořizovatel 
koordinované stanovisko krajského úřadu JMK 74221/2017 ze 27.06.2017 s výhradou k zapracování 
požadavků ZÚR JMK a upozorněním na povinnost textovou část doplnit a požádat o doplnění 
stanoviska dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. Odůvodnění bylo doplněno a žádost s textovým 
podkladem byla odeslána 02.08.2017 s upozorněním, že změnu B2015-Z2 by mělo vydávat 
Zastupitelstvo města Blansko na svém 15. zasedání v září 2017. 

(stanovisko JMK 111803/2017 z 22.08.2017 podané 23.08.2017 pod MBK 31013/2017) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal dopisem ze dne 04.04.2017 ve smyslu § 50 odst. 
7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) o vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu změny územního plánu Blansko 
B2015-Z2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen 
KrÚ), po posouzení návrhu změny územního plánu (dále jen ÚP) vydal dne 10.04.2017 stanovisko pod 
č. j. JMK 52260/2017. 

Posuzovaný návrh změny ÚP Blansko byl zpracován v době, kdy Jihomoravský kraj neměl platné 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dne 05.10.2016 byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK), 
které nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Dokumentace návrhu změny územního plánu Blansko B2015-
Z2 pro veřejné projednání byla doplněna o vyhodnocení souladu změny se ZÚR JMK. V rámci 
koordinovaného stanoviska k veřejnému projednání vydaného dne 27.06.2017 pod č. j. JMK JMK 
74221/2017 uplatnil KrÚ k posouzení souladu změny se ZÚR JMK a Politikou územního rozvoje České 
republiky ve znění Aktualizace č. 1 připomínky týkající se jeho úplnosti a přesnosti. 

Pořizovatel zajistil úpravu textové části dokumentace dle připomínek a následně dopisem ze dne 
02.08.2017 předložil doplněný návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 k posouzení KrÚ (jako orgánu 
příslušnému k posouzení návrhu územního plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem). Na základě posouzení KrÚ doplňuje své stanovisko k návrhu změny ÚP 
Blansko B2015-Z2, č.j. : JMK 52260/2017 ze dne 10.04.2017, následovně:  

1. Základní údaje o návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 – bod 1. stanoviska se nemění 

2. Posouzení návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem – bod 2. stanoviska se mění 
následovně: 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen Aktualizace 
č. 1 PÚR ČR) patří území části obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) 
do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací 
obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově 
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním 
železničním koridorem. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 
Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty – silnici I/43, 
koridor připravované rychlostní silnice R43 (dle současné právní úpravy dálnice D43) a železniční trať 
č. 260. Uvedená železniční trať prochází napříč správním územím města Blanska, které je tudíž touto 
významnou dopravní trasou ovlivněno. 

Dle upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) je část 
správního území města Blansko (Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, 
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Olešná u Blanska) součástí rozvojové osy OS9 a zároveň je město Blansko stanoveno regionálním 
centrem osídlení. 

Z Aktualizace č. 1 PÚR ČR nevyplývají pro změnu ÚP Blansko B2015-Z2 konkrétní požadavky. Návrh 
změny neomezuje budoucí využití dopravních koridorů, řešených v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR. Uplatněny 
jsou relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR, zejména dle článku 16 kapitoly 2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR (tj. komplexní 
řešení území ve spolupráci s jeho obyvateli a uživateli), článku 19 (účelné využívání a uspořádání 
území) a článku 22 (vytváření předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury. Řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 je v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR. 

B) Návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 je v souladu s prioritami územního plánování 
Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK, podporuje 
zejména naplňování bodu (1) priorit (tj. nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro 
naplnění vize Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu) a bodu (8) priorit (tj. 
vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury) a bodu 9 (tj. 
vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou).  

Pro město Blansko ze ZÚR JMK vyplývá, že správní území města Blansko (konkrétně katastrální území 
Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska, Hořice u Blanska, Olešná u Blanska) je součástí OS9 
rozvojové osy Brno – Svitavy/Moravská Třebová. V souladu s požadavky na uspořádání a využití území 
pro tuto osu návrh změny ÚP Blansko dotváří navrženými dílčími změnami podmínky pro stabilizaci 
a rozvoj veřejné infrastruktury pomocí návrhu rozvojových ploch pro občanské vybavení – veřejnou 
infrastrukturu, návrhu ploch pro dopravní infrastrukturu a návrhu dílčích změn technické 
infrastruktury. V rámci relevantních dílčích změn jsou reflektovány požadavky na uspořádání a využití 
území a úkoly pro územní plánování stanovené v ZÚR JMK pro regionální centra, mezi něž je Blansko 
zařazeno. 

Dle kapitoly D vymezují ZÚR JMK ve správním území města Blanska plochy a koridory nadmístního 
významu: 

• TEE19 – koridor pro vedení VVN – TS 110/22 kV – Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení 
novým vedením na síť 110 kV 

• RDZ07 – územní rezervu pro konvenční celostátní železniční trať č. 260 Brno – Letovice – 
hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace 

• plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES 

• vedení dálkového cyklistického koridoru nadmístního významu EuroVelo 9 Balt – Jadran, 
mezinárodních cyklistických koridorů Jantarová stezka a Svitavská stezka a vedení krajské sítě 
cyklistických koridorů 

Uvedené plochy a koridory jsou (s níže uvedenou výjimkou) vymezeny mimo lokality řešené dílčími 
změnami v rámci změny ÚP Blansko B2015-Z2, změna jejich budoucí využití neomezuje a nemá vliv na 
koridory cyklistických tras. 

Řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 se dotýká koridorů nadmístního významu pouze dílčí změnou 
B2015-A1i řešící přemostění řeky a železnice. Vymezená plocha přestavby v tomto případě zasahuje 
do koridoru územní rezervy RDZ07 pro optimalizaci železniční trati. Plocha je navržena na základě 
zpracované a projednané podrobné dokumentace. Propojení ulice Svitavské (krajská silnice II/374) 
a ulice Brněnské (krajská silnice III/379 37) mimoúrovňovým křížením železniční trati a silnice III. 
třídy je již dopravně a technicky prověřeno. Navržené přemostění železnice je v zájmu bezkonfliktního 
provozu železniční dopravy v uvedeném koridoru a bylo akceptováno dotčenými subjekty. 

Změna ÚP Blansko B2015-Z2 svým obsahem ani rozsahem nevylučuje zachování nebo dosažení 
cílových charakteristik stanovených krajinných typů a nemá negativní vliv na koncepci ochrany 
a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. 

KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 se ZÚR JMK připomínky. 

3. Posouzení návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 z hlediska zajištění koordinace 
využívání území s ohledem na širší územní vztahy – bod 3. stanoviska se nemění 
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Vyhodnocení: 

Pořizovatel vzal obsah stanoviska na vědomí s tím, že doklad garantuje splnění zákonného požadavku 
pro úkon „vydání změny ÚP Blansko“ ve smyslu ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona. 

B.6.2 Veřejné projednání 

Vyhodnocení výsledků společného jednání bylo uzavřeno k 17.05.2017 a dokumentace návrhu změny 
B2015-Z2 byla projektantem předána 23.05.2017, kdy Pořizovatel ÚPD oznámil veřejné projednání na 
22.06.2017. Vyhodnocení bylo zveřejněno jako součást projednávaných podkladů. Nejpozději do 7 
dnů ode dne veřejného projednání bylo možné uplatnit připomínky, námitky a stanoviska. Poté 
Pořizovatel ÚPD, ve spolupráci s určeným zastupitelem, vyhodnotil výsledky projednání s tím, že 
zpracuje, s ohledem na veřejné zájmy, návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu změny ÚP Blansko.  

Poznámka:  

V rámci režimu řízení o návrhu Byla uplatněna tři stanoviska dotčených orgánů, nedošlo však 
k uplatnění připomínek a námitek. Možným důvodem je skutečnost, že Pořizovatel ÚPD před veřejným 
projednáním subjekty, které uplatnily připomínku do společného jednání, samostatně obeslal 
sdělením, vysvětlujícím důvody odmítnutí nebo neúplného zohlednění návrhu, či připomínky. Část 
konzultací proběhla rovněž osobně. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly uplatněny námitky k návrhu 
řešení změny B2015-Z2, nebylo nutné zpracovávat návrh rozhodnutí o námitkách, které by mohly 
ovlivnit podobu řešení (výrok opatření obecné povahy). Návrh vyhodnocení připomínek Pořizovatel 
předložil 04.07.2017 k posouzení dle ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům 
a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu s dovětkem, že v řešení změny B2015-Z2 dojde pouze 
k drobné úpravě grafiky návrhu v zobrazení liniových staveb ve vymezení zastavitelné plochy 
funkčního typu DS v dílčím předmětu změny B2015-A1i (přemostění řeky a železnice) a precizaci 
odůvodnění s tím, že po rozšíření vyhodnocení souladu změny B2015-Z2 se ZÚR JMK Pořizovatel 
požádá o doplnění stanoviska KrÚ JMK dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona.  

B.6.2.1 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

(koordinované stanovisko HSBM-18-23/2-POKŘ-2017 z 28.06.2017 podané 28.06.2017 pod MBK 
24450/2017) 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci 
předloženou č.j.: MBK 19225/2017/SÚ/Ko, SMBK 19225/2017/SÚ/Ko ze dne 24. května 2017. 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

Odůvodnění : Z předložené dokumentace a po vyhodnocení společného jednání je zřejmé, že budou 
respektovány požadavky opatření ochrany obyvatelstva a požární ochrany, proto HZS JmK, územní 
odbor Blansko rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

B.6.2.2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní 
pracoviště Blansko 

(stanovisko KHSJM 36045/2017/BK/HOK z 28.06.2017 podané 28.06.2017 pod MBK 24447/2017) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona c. 258/2000 Sb. a § 4 
odst. 2 písm. b) a § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní rád, ve znění pozdějších předpisu (dále také „správní rád“), vydává k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny s t a n o v i s k o : S částmi řešení, které byly 
změněny od společného jednání o návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko, se souhlasí. 
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Odůvodnení: KHS Jmk vydala stanovisko k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Blansko 
s pokyny pro zpracování návrhu změn dne 18. září 2015 pod č. j. KHS 44001/2015/BK/HOK 
s požadavkem na respektování podmíněné využitelnosti ploch. K návrhu změny B2015-Z2 Územního 
plánu Blansko bylo ze strany KHS JmK vydáno dne 2. prosince 2016 pod c. j. KHSJM 
70078/2016/BK/HOK stanovisko a to bez uplatnění požadavku pro eliminaci negativních vlivu. 
Požadavky KHS JmK jsou ve změně ÚP nadále respektovány, u záměru, kde by mohlo docházet 
k případným kolizím (záměry, které iniciovaly vznik ploch přestavby P21, P22 a P23) je výslovně 
uveden požadavek na prověření v rámci územního řízení. Vztah k záměru ZÚR JMK bude 
konkretizován samostatně pořizovanou změnou ÚP Blansko B2017JZUR. K částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny, není z hlediska ochrany veřejného zdraví připomínek. Podmíněná 
využitelnost ploch dává předpoklad zamezit nevhodnému umístění uvažovaných záměrů v návrhových 
plochách a umožnit koncepční urbanistické řešení a ochranu veřejného zdraví. 

B.6.2.3 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno 

(koordinované stanovisko JMK 74221/2017 z 27.06.2017 podané 28.06.2017 pod MBK 24461/2017) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), 
obdržel dne 23.05.2017 oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného „Návrhu 
změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ a vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území ve 
smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona. Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský 
úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. 

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované stanovisko: 

A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP) 

OŽP vydal k „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ stanovisko v rámci společného 
jednání podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. JMK 182776/2016, ze dne 
16.12.2016 a stanovisko v rámci dohody o změně tohoto stanoviska pod č. j. JMK 52156/2017, ze dne 
04.04.2017. „Návrh změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ zpracovala Ing. arch. Jana Benešová, 
ATELIER URBI, spol. s r.o., Brno, v květnu 2017. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 
v „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ uplatňuje následující stanoviska dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona: 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“): 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF nemá 
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změny B2015-Z2 územního 
plánu Blansko“ připomínky, neboť od společného jednání nedošlo ke změnám řešení, které by 
vykazovaly nový zábor ZPF. Podmínky, které orgán ochrany ZPF krajského úřadu uplatnil ve 
stanovisku v rámci společného jednání, byly pořizovatelem v plném rozsahu zapracovány do návrhu 
územního plánu. Ke změně kultury u nově zařazených návrhových ploch Z 40, Z 41 a Z 42 v k. ú. 
Těchov nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, neboť se nejedná o zábor ZPF. 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“, 
které byly od společného jednání změněny, v tom smyslu, že k nim nemá připomínky. Části, které byly 
od společného jednání změněny, nejsou takového rozsahu, aby jimi byly dotčeny zájmy ochrany 
přírody a krajiny. Rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění regionálních prvků územního systému 
ekologické stability. 

3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů: 

OŽP jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 107 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. 
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o vodách a o změně některých předpisů, k částem řešení, které byly od společného jednání změněny 
v „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ nemá připomínky. 

4. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona 
nemá připomínky k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změny 
B2015-Z2 územního plánu Blansko“. 

5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny v „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“, v tom smyslu, 
že k nim nemá připomínky. 

6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí, příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí, uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny v „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ v tom smyslu, že k nim nemá 
připomínky. V rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování s pokyny pro zpracování návrhu změny 
územního plánu Blansko uplatnil OŽP jako dotčený orgán příslušný na základě ust. § 22 požadavek na 
vyhodnocení vlivů změny územního plánu Blansko na životní prostředí. Součástí předloženého „Návrhu 
změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ v rámci společného jednání byl tedy dokument „Změna 
územního plánu Blansko B2015-Z2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Brno, srpen 2016“ 
(dále jen „SEA vyhodnocení“), které bylo vyhotoveno v srpnu 2016. Zhotovitelem je LÖW & spol., 
s.r.o., Doc. Ing. arch. Jiří Löw, osoba oprávněná pro posuzování vlivů na životní prostředí podle 
zákona ČNR č. 244/1992 Sb., osvědčení č. j. 3745/595/OPV/93 ze dne 22.06.1993, prodloužení č. j. 
15528/ENV/16 ze dne 31.03.2016 (dále jen „SEA hodnotitel“). Stanovisko k vyhodnocení vlivů 
územního plánu na životní prostředí ve smyslu ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí (dále jen „SEA stanovisko“) bylo vydáno samostatně pod č. j. JMK 64890/2017 
dne 03.05.2017. Podmínky SEA stanoviska byly do návrhu zapracovány a bylo odůvodněno jejich 
vypořádání. V rámci veřejného projednání byly nově vymezeny plochy přestavbové, které 
nepředstavují nový zábor ZPF. V době pořizování „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ 
nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“). Zapracování 
požadavků ze ZÚR JMK by mohlo mít vliv na životní prostředí nebo zdraví obyvatel, proto pořizovatel 
zajistil doplnění SEA vyhodnocení od autorizované osoby. Části řešení, které byly od společného 
jednání změněny v „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“, zahrnují tedy také dodatek 
SEA vyhodnocení „Změna územního plánu Blansko B2015-Z2, DODATEK K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Brno, březen 2017“ zpracovaný v březnu 2017. V závěru doplněného SEA 
vyhodnocení, ve kterém byly vyhodnoceny také vlivy nově navržených ploch na životní prostředí, 
konstatuje SEA hodnotitel, že „Koncepční dokumenty obsahují z hlediska životního prostředí obecný 
rámec, ze kterého je třeba vycházet při plánování území v širších souvislostech. S obecnými cíli není 
návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 v zásadním rozporu.“ Podmínky SEA stanoviska se tedy po 
zhodnocení souladu koncepce s požadavky zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 
a s důležitými koncepčními dokumenty i v souvislosti s tímto SEA vyhodnocením nemění. Z hlediska 
dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny v „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“, připomínky. 

B) stanovisko odboru dopravy 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) za použití ustanovení § 4 
odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) uplatňuje v řízení dle § 52 
stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a souhlasí 
s řešením silnic II. a III. třídy v částech, které byly od společného jednání změněny. 
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Odůvodnění: KrÚ JMK ORD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) 
zákona o PK uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 

KrÚ JMK OD přidává následující upozornění: KrÚ JMK OD uplatnil jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán ve společném jednání podle § 50 stavebního zákona stanovisko k návrhu ÚP č.j. JMK 
182778/2016 ze dne 19.12.2016, kde souhlasil s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění m.j. 
následujícího požadavku: 1. Ve výrokové části ÚP nebudou uváděny konkrétní tvary křižovatek silnic 
II. třídy. V návrhu ÚP, předloženém do veřejného projednání podle ustanovení § 52 stavebního 
zákona, byl uvedený požadavek ze stanoviska KrÚ JMK OD odmítnut s odůvodněním, že "bylo 
přeneseno odsouhlasené technické řešení záměru. V ÚP Blansko jsou dopravní tahy zobrazeny 
a v legendě výkresů zachyceny liniovými značkami, ve vymezení ploch veřejných prostranství 
funkčního typu PV. Nedeterminuje se řešení, které bude předmětem projednání v územním řízení, ale 
zobrazují se prostorové nároky dopravní stavby. Změnu grafických prvků ÚP Blansko by bylo nutno 
řešit v rámci dokumentace jako celku v právním stavu. Toto odůvodnění považuje KrÚ JMK OD za 
zavádějící. Vydaný ÚP Blansko neobsahuje ve výrokové části navrhované tvary křižovatek silnic 
II. nebo III. tř. Tento prvek zavádí až projednávaná změna. Křižovatka, kterou KrÚ JMK OD napadal, 
se nachází v ploše DS nikoliv PV. Úkolem ÚP ani není vymezovat prostorové nároky dopravní stavby, 
ale pouze plochy a podmínky pro ni. Prokázání, že plocha je pro uvažovanou stavbu dostatečná, může 
být předmětem odůvodnění, nikoliv výroku. KrÚ JMK OD konstatuje, že řešení návrhu změny ÚP s ním 
po společném jednání nebylo dohodnuto a na své podmínce dále trvá, i když díky dikci zákona 
nemůže vydat nesouhlasné stanovisko ve veřejném projednání. 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 
památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle 
§ 26 odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 

D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu 

OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K částem řešení, které byly 
v „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ od společného jednání (§ 50) změněny, má 
OÚPSŘ z hlediska uvedené problematiky připomínky ke kapitole B.2.2. textové části odůvodnění 
týkající se posouzení souladu změny se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen 
ZÚR JMK). Vyhodnocení souladu „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ s platnými ZÚR 
JMK vydanými dne 05.10.2016, které nabyly účinnosti dne 03.11.2016, není zpracováno 
v dostatečném rozsahu a na přiměřené úrovni. Dle zpřesněného vymezení rozvojových oblastí 
a rozvojových os v ZÚR JMK je do rozvojové osy OS9 zařazena pouze část správního území města 
Blanska a zároveň je město Blansko stanoveno regionálním centrem osídlení. Hodnocení by mělo 
konstatovat, zda řešené dílčí změny nejsou v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území 
a úkoly pro územní plánování stanovených v ZÚR JMK pro rozvojovou osu OS9 a pro regionální centra, 
popř. zda je nějakým způsobem reflektují. Z hlediska ploch a koridorů nadmístního významu 
vymezených v ZÚR JMK jsou v textu odůvodnění změny uvedeny plochy a koridory nadregionálního 
a regionálního územního systému ekologické stability, koridor technické infrastruktury TEE19 – TS 
110/22 kV a územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 (trať č. 260) s tím, že cit.: 
„Většina jednotlivých dílčích změn řešených návrhem změny ÚP Blansko B2015-Z2 nezasahuje do 
uvedených koridorů, nebo tyto koridory respektuje (v případě ploch a koridorů ÚSES)“. Z této 
formulace (ani následujícího textu týkajícího se dílčí změny B2015-A1i řešící přemostění Svitavská – 
Brněnská) nevyplývá jednoznačně, zda „menšinou“ zasahující do některého z vedených koridorů je 
pouze tato dílčí změna, nebo může jít i o další změny. Ve výčtu ploch a koridorů zcela chybějí záměry 
cyklistické dopravy, které je třeba doplnit včetně posouzení možnosti případného střetu s řešenými 
změnami. Vyhodnocení souladu změny by mělo obsahovat (na přiměřené úrovni) také dopad 
požadavků, kritérií, podmínek a úkolů vyplývajících z ostatních částí ZÚR JMK (soulad z hlediska 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje a z hlediska 
cílových charakteristik krajiny – kapitoly E. a F. v ZÚR JMK). 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 51 

Po úpravě „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ dle výše uvedených připomínek je třeba 
požádat o doplnění stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje vydávaného ve smyslu § 50 
odst. 7 stavebního zákona, ve kterém bude krajským úřadem posouzen soulad doplněného „Návrhu 
změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ se ZÚR JMK. 

OÚPSŘ v souvislosti se stanoviskem KrÚ JMK OD upozorňuje, že ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního 
zákona není možné vydat územní plán (resp. jeho změnu), který by byl v rozporu se stanovisky 
dotčených orgánů. Případný rozpor by mohl být důvodem ke zrušení opatření obecné povahy 
v přezkumném řízení. 

V rámci veřejného projednání Změny ÚP Blansko B2015-Z2 bylo uplatněno souhlasné stanovisko HZS 
JMK ÚO Blansko pod číslem jednacím HSBM-18-23/2-POKŘ-2017 z 28.06.2017 (doručeno 28.06.2017 
pod MBK 24450/2017), souhlasné stanovisko KHS JMK se sídlem v Brně pod číslem jednacím KHSJM 
36045/2017/BK/HOK z 28.06.2017 (doručeno 28.06.2017 pod MBK 24447/2017) a koordinované 
stanovisko KrÚ JMK pod číslem jednacím JMK74221/2017 z 28.06.2017 (doručeno 28.06.2017 pod 
MBK 24461/2017). Toto koordinované stanovisko obsahovalo: 

- upozornění odboru územního plánování a stavebního řádu, že vyhodnocení souladu návrhu 
změny B2015-Z2 s platnými ZÚR JMK vydanými 05.10.2016, které nabyly účinnosti 
03.11.2016 není zpracováno v dostatečném rozsahu a na přiměřené úrovni 

- upozornění odboru dopravy na nevyhovující zohlednění podmínky bodu 1 ve stanovisku JMK 
182778/2016 z 19.12.2016, kterou byl vyjádřen nesouhlas se zobrazením tvaru křižovatky 
v grafické části návrhu řešení změny. 

Připomínka OÚPSŘ byla řešena pokynem projektantovi upravit (rozšířit) odůvodnění změny 
o kompletní vyhodnocení všech požadavků nadřazené dokumentace tak, aby mohlo být k úpravě 
návrhu vydáno doplnění stanoviska ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona, ve kterém bude 
krajským úřadem posouzen soulad doplněného „Návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko“ se 
ZÚR JMK. 

Připomínka OD byla řešena konzultací s projektantem, zpracováním upravené grafiky návrhu 
a pokusem o dohodu zasláním elektronické žádosti (EML 27.06.2017 12:58) s grafickými podklady 
vysvětlením důvodů vzniklé situace a návrhem grafického řešení (odstranění grafické značky okružní 
křižovatky), který zástupce dotčeného orgánu akceptoval v elektronické odpovědi (EML 29.06.2017 
17:08) se závěrem, že vyjmutí kresby okružní křižovatky z hlavního výkresu je oprava formální chyby, 
která nemá vliv na vymezení ploch ani podmínek využití, proto není z pohledu OD důvod k opakování 
veřejného projednání. Bylo dohodnuto, že v grafické části výroku opatření obecné povahy změny ÚP 
Blansko B2015-Z2 (hlavní výkres) bude křižovatka upraveného průběhu západního úseku silnice 
III/37937 zobrazena tímto způsobem: 
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… s tím, že se nejedná o podstatnou úpravu návrhu ve smyslu ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona. 
Vymezení návrhových ploch funkčního typu DS : plochy dopravní infrastruktury silniční se oproti řešení 
z veřejného projednání nezmění. Bylo dohodnuto, že schéma schváleného technického řešení stavby 
bude zařazeno do textové části odůvodnění. Přehledná situace investičního záměru III/37937 Blansko, 
přemostění (Linio Plan s.r.o., 10/2016): 

 

 

B.6.3 Projednání dle § 53 odst. 1 stavebního zákona 

V rámci řízení o návrhu, jehož Veřejné projednání se uskutečnilo 22.06.2017 byla uplatněna 
stanoviska některých dotčených orgánů, ale žádné připomínky ani námitky. Z výsledků projednání 
nevyplynul požadavek na zásadní úpravu dokumentace (návrhu řešení), pro kterou by bylo nutno 
opakovat veřejné projednání, proto Pořizovatel, ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a toto vyhodnocení 04.07.2017 zaslal, v režimu dle ustanovení § 53 odst. 1 
stavebního zákona, dotčeným orgánům a odborům krajského úřadu jednotlivě a odbor OÚPSŘ jako 
nadřízenému orgánu územního plánování k uplatnění stanovisek. Ve lhůtě byla doručena stanoviska 
HZS JMK ÚO Blansko, MPO ČR a KHS JMK Brno, která obsahovala souhlas, po lhůtě, která uplynula 
03.08.2017, obdržel Pořizovatel již pouze vyjádření Odboru kultury a památkové péče KrÚ JMK, které 
obsahovalo pouze sdělení ke kompetencím. 

B.6.3.1 Hasičský záchranný sbor JMK ÚO Blansko 

(koordinované stanovisko HSBM-18-35/2-POKŘ-2017 z 13.07.2017 podané 18.07.2017 pod MBK 
26530/2017) 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci 
předloženou č.j.: MBK 24696/2017/SÚ/Ko, SMBK 19225/2017/SÚ/Ko ze dne 7. července 2017. 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

Odůvodnění : Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu 
změny ÚP Blansko B2015-Z2 řeší problematiku, jež nesouvisí s požadavky uvedenými v § 20 vyhlášky 
MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a s požadavkem § 29 odst. 1 
písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, proto HZS JmK, 
územní odbor Blansko rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
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B.6.3.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

(stanovisko MPO 43262/2017 z 27.07.2017 podané 25.07.2017 pod MBK 27277/2017) 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného 
bohatství, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb. (horní zákon v platném znění) 
a podle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění), vydáváme 
k předkládanému návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek po veřejném projednání 
návrhu změny B2015-Z2 územního plánu Blansko toto stanovisko. Změna B2015-Z2 respektuje 
nerostné bohatství na území města a do dobývacích prostorů (č. 60333 Blansko III - Mošna, č. 60273 
Dolní Lhota II a č. 60236 Blansko - Dolní Lhota) a výhradních ložisek sklářských a slévárenských písků 
(č. 3090500 Blansko 2 - Mošna, č. 3090400 Blansko 1 Jezírka a č. 3129900 Spešov - Dolní Lhota), 
vymezených jihozápadně a severozápadně od města, nenavrhuje kromě plochy těžby nerostů žádné 
rozvojové plochy. Vyhodnocení námitek a připomínek se těchto prostorů netýká. S návrhem 
vyhodnocení námitek a připomínek souhlasíme.  

B.6.3.3 Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně 

(stanovisko KHSJM 41109/2017/BK/HOK z 26.07.2017 podané 26.07.2017 pod MBK 27516/2017) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brne (dále také „KHS JmK“) jako dotčený 
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisu 
(dále také „zákon c. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 
odst. 2 písm. b) a § 53 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní rád“), k návrhu 
rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek dle § 53 odst. 1 stavebního zákona k 
návrhu změny Územního plánu Blansko B2015-Z2 po veřejném projednání vydává stanovisko: S 
návrhem rozhodnutí o námitkách a návrhem vyhodnocení připomínek k návrhu změny Územního 
plánu Blansko B2015-Z2 se souhlasí. 

Odůvodnění: KHS Jmk vydala stanovisko k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Blansko 
s pokyny pro zpracování návrhu změn dne 18. září 2015 pod č.j. KHS 44001/2015/BK/HOK 
s požadavkem na respektování podmíněné využitelnosti ploch. K návrhu změny B2015-Z2 Územního 
plánu Blansko bylo ze strany KHS JmK vydáno dne 2. prosince 2016 pod č.j. KHSJM 
70078/2016/BK/HOK stanovisko a to bez uplatnění požadavku pro eliminaci negativních vlivu. 
K veřejnému projednání návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 bylo vydáno souhlasné stanovisko KHS 
JmK dne 28. června 2017 pod č.j. KHSJM 36045/2017/BK/HOK. Veřejné projednání proběhlo 22. 6. 
2017. Námitky ani připomínky v rámci lhůty veřejného projednání uplatněny nebyly. Ve vyhodnocení 
jsou zařazena pouze podání uplatněná ke společnému jednání. Z hlediska zájmů chráněných orgánem 
ochrany veřejného zdraví je k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 možné vydat souhlasné stanovisko. 

B.6.3.4 KrÚ JMK, Odbor kultury a památkové péče 

(vyjádření JMK 98248/2017 z 03.08.2017 podané 04.08.2017 pod MBK 28290/2017) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, k Vaší výzvě o uplatnění 
stanoviska k „Návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny Územního plánu Blansko 
B2015-Z2“, sděluje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 

Následně bylo možné obeslat OÚPSŘ KrÚ JMK žádostí o vydání doplňujícího stanoviska krajského 
úřadu dle § 50 odst. 7) stavebního zákona. 
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B.7 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil k návrhu „Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn“ (Zpráva) stanovisko z hlediska zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uplatnil 
požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu Blansko na životní prostředí (dále jen 
„vyhodnocení“). Ve stanovisku uvedl, že „Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko“, jehož 
součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, může stanovit rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a je tedy 
koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení mělo být zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. 
S ohledem na charakter projednávaných změn územního plánu a charakter řešeného území se 
vyhodnocení mělo zaměřit zejména na problematiku hluku, ochrany ovzduší, ochranu krajinného rázu, 
ochranu vod a na možné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví související s budoucím 
využitím návrhových ploch. Návrhové plochy měly být posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly 
eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. OŽP neuplatnil požadavek na 
zpracování variantního řešení. 

Pořizovatel uvedl Požadavky krajského úřadu do příslušné kapitoly Zprávy, jejíž součástí bylo zadání 
změn, pokyny na obsah vyhodnocení. Na základě schválené Zprávy, ve smyslu ust. §50 odst.1) 
stavebního zákona, Pořizovatel následně pořídil pro město Blansko zpracování návrhů Změn 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zadání neobsahovalo požadavek na varianty řešení. 

OŽP KÚJMK uplatnil v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona stanovisko ke společnému 
jednání o Návrhu změn územního plánu Blansko B2015-Z2 v rámci koordinovaného dokumentu č. j. 
JMK 182776/2016, ze dne 16.12.2016.  Součástí stanoviska však nebyla uvedena problematika 
z hlediska zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Zástupce dotčeného 
orgánu na tuto skutečnost Pořizovatele ÚP Blansko upozornil telefonicky 21.12.2016 společně 
s dotazem na důvod nezařazení údajů k vydaným ZÚR JMK. K tomu Pořizovatel uvedl, že ZÚR JMK 
byly vydány 05.10.2016 a dokumentace změny B2015-Z2 byla dokončena na přelomu srpna a září 
2016 a na základě rozhodnutí určeného zastupitele byla do projednání (společné jednání) postoupena 
bez dodatečných úprav s tím, že předpokládá, že další fázi projednání (řízení o návrhu) bude 
hodnocení SEA, zpracované osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí ve spolupráci s osobou, která je držitelem autorizace podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, upraveno v souladu s výsledky projednání 
a dohodování s dotčenými orgány (dokument vyhodnocení společného jednání) a doplněno o další 
údaje i v souvislosti s vydáním ZÚR JMK. Hodnocení SEA mělo být dle dohody rozšířeno o dodatek 
k bodu 1.2 zpracovaného vyhodnocení. Doplnění hodnocení SEA bylo rozšířeno dodatkem 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Změny územního plánu Blansko B2015-Z2; Brno, březen 
2017) původního zpracovatele. Vztah územně plánovací dokumentace k jiným koncepcím o srovnání 
s následujícími materiály, s konkrétními údaji, že Návrh řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 neomezuje 
budoucí využití koridorů řešených v ZÚR Jihomoravského kraje, že je v souladu s národním plánem 
povodí Dunaje pro období 2015 – 2021, kde jsou v textu EIA uvedena technická a organizační 
opatření pro zlepšení vodních poměrů krajiny a optimalizaci vodního režimu v krajině. Bylo provedeno 
vypořádání k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pro období 2015 – 2021 a to 
pouze obecně, protože řešené oblasti nepatří do stanovených záplavových území a dílčí změny řešené 
návrhem změny územního pánu Blansko B2015-Z2 nezasahují do území zvýšených rizik ani nenavrhují 
takové využití, které by bylo v území zvýšeného rizika nepřípustné. 

Pořizovatel následně požádal o stanovisko krajského úřadu z hlediska ust. § 50, odst. 5) stavebního 
zákona včetně zaslání stanovisek dotčených orgánů. Souhlasné stanovisko č.j. JMK 64890/2017 ze dne 
03.05-2017 Pořizovatel obdržel dne 04.05.2017. Podmínky, které byly uvedeny v tomto stanovisku 
jsou vyhodnoceny v Odůvodnění v kapitole B.8.  
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B.7.1 Vyhodnocení vlivů návrhů změn územního plánu na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA vyhodnocení) zpracoval Doc. Ing. arch. 
Jiří Löw – autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., 
rozhodnutí MŽP o autorizaci č. j.: 3745/595/OPV/93 (č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace: 
15528/ENV/16 platné do dne 31.12.2021). 

Závěrem vyhodnocení bylo konstatováno: 

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu změny B2015-Z2 ÚP Blansko (respektive zhodnocení ploch 
nad rámec platného ÚP Blansko, které změna B2015-Z2 navrhuje) a vzhledem k současnému 
a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím 
skutečnostem, lze konstatovat, že návrh změny ÚP Blansko B2015-Z2 nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí, respektive že nedojde ke změně původní koncepce. 

Bylo doporučeno respektovat podmínky využití ploch uvedených v textové části ÚP Blansko, tyto 
s ohledem na ochranu krajinného rázu a převažující tendence upravit, zejména zpřesnit podmínky 
prostorového uspořádání ploch rekreace. Dále bylo uvedeno, že je samozřejmostí respektování platné 
územně plánovací dokumentace a obecně platných zákonných požadavků na výstavbu. 

Z hodnocení koncepce vyplynul pouze návrh opatření pro plochy rekreace individuální (RI) – 
v podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití podrobněji specifikovat stavby pro rodinnou 
rekreaci, respektive stanovit maximální prostorové parametry a koeficient zastavění (hustotu 
zástavby). Toto opatření bylo rovněž zařazeno do požadavků stanoviska krajského úřadu podle § 50, 
odst 5) stavebního zákona (viz. kapitola B.8).  

Tento požadavek je zohledněn návrhem změny podmínek využití ploch rekreace číselně vyjádřeným 
omezením zastavěné plochy pozemku v kapitole A.6.2.2.1 v textové části řešení. Stanovený minimální 
podíl zastoupení zeleně na terénu beze změn. Došlo rovněž z úpravě podmínek využití ploch funkčního 
typu ZS, kde byla zpřesněna možnost umístění garáže do ploch zastavěných území a doplněno číselně 
vyjádřené omezení zastavěné plochy stavby, tvořící zázemí zahrady a souvisejícího využití. 

Doplnění hodnocení SEA dodatkem k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (Změny územního plánu 
Blansko B2015-Z2; Brno, březen 2017) původního zpracovatele na tomto závěrečném konstatování nic 
nemění. 

B.7.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, 
jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SR/0307/JM/2015-2 vydala samostatně dne 
08.09.2015 k „Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko“ stanovisko podle § 45i zákona, 
ve kterém vyloučila pro část řešeného území nacházející se na území Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy 
Natura 2000. 

OŽP KrÚ Jmk jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona,  vydal samostatně dne 31.08.2015 pod č. j. JMK 111910/2015 k předloženému 
„Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko“ stanovisko podle § 45i zákona,  ve kterém 
vyloučil pro část řešeného území nacházející se mimo Chráněnou krajinnou oblast Moravský 
kras významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. 

Na základě výše uvedeného nebylo Vyhodnocení vlivu na EVL a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 
zpracováno. 

B.7.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovala Ing. Hana Vyvialová, Atelier 
URBI, spol. s r.o., Brno. 
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Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (Vyhodnocení) vycházelo z aktualizace územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z roku 2014. 
V době zpracování tohoto Vyhodnocení nebyla aktualizace ÚAP ORP Blansko 2016 ještě dokončena.  

Ve shrnutí Vyhodnocení bylo konstatováno: 

V územně analytických podkladech jsou jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje hodnoceny kladně, území 
lze považovat za stabilní, bez zásadních problémů. Řešení dílčích problémů je částečně navrženo 
platným ÚP Blansko, v některých případech jde o záležitosti v územně plánovací dokumentaci obce 
prakticky neřešitelné (např. dotační politika investic do inženýrských sítí). 

Návrh změny B2015-Z2 vycházel ze „Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro 
zpracování návrhů změn“. Řešeny byly tedy podněty uvedené v tomto dokumentu a jeho přílohách, 
případně záležitosti z nich vyplývající. Některých oblastí se změna B2015-Z2 tudíž vůbec nedotkla 
(např. zemědělského hospodaření či cestovního ruchu). Celkově byla zachována koncepce platného ÚP 
Blansko, změny se týkaly dílčích záležitostí, které neměly na udržitelný rozvoj Blanska významný vliv. 

Lze konstatovat, že některé dílčí změny, navržené v rámci zpracování změny územního plánu B2015-
Z2, vytváří předpoklad pro řešení některých problémů území (např. mimoúrovňové křížení železnice 
a napojení Starého Blanska), další podněty nebyly v souladu s analýzou udržitelného rozvoje do řešení 
zapracovány (např. množství požadavků na rozšíření ploch RI v Žižlavicích s ohledem na nežádoucí 
rozvoj individuální rekreace). Další slabé stránky a hrozby návrh změny neřeší či podporuje – jedná se 
však zejména o faktory, které nelze při zachování stavebního rozvoje zcela eliminovat – zábory ZPF, 
snížení retenčních schopností území apod.. Vždy jsou však zváženy přínosy a rizika, případně jsou 
navržena kompenzační opatření (např.: zábory jsou navrhovány ve vazbě na stávající zástavbu 
a v maximální možné míře na půdách nižší bonity, zachován je též podíl nezpevněných ploch na 
pozemku, který by měl zajistit dostatečné zasakování srážkových vod). 

Celkově lze říci, že řešení změny B2015-Z2 nebude mít negativní dopad na udržitelný rozvoj správního 
území města Blanska, nebude narušen žádný z pilířů udržitelného rozvoje ani jejich vyváženost. 

B.8 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil k návrhu zadání změn ÚP 
Blansko, zařazenému do Zprávy o uplatňování ÚP Blansko s pokyny pro zpracování návrhu změn 
(období 12/2011 – 12/2015), stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rámci koordinovaného stanoviska JMK 108336/2015, ve 
kterém uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změn Územního plánu Blansko na životní prostředí. 
Ve stanovisku uvedl, že návrh změn může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených 
v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení 
§ 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 
téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Požadavky na prověření byly zařazeny do schválené Zprávy 
o uplatňování ÚP Blansko, na základě které projektant zpracoval dokumentaci změny B2015-Z2 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Návrh změny se v některých částech řešení odchýlil od 
požadavků zadání a tento krok měl významný dopad na průběh projednání a dohodování. Pořizovatel 
požádal o stanovisko krajského úřadu z hlediska ust. § 50, odst. 5) stavebního zákona až na základě 
projednání všech zásadních úprav dokumentace (řešení a odůvodnění) tak, aby byly instrukce ke všem 
částem řešení, které mají vliv na koncepci, pro řízení o návrhu zřejmé a jednoznačné. Zaslal 
k hodnocení stanoviska dotčených orgánů a vypořádání připomínek v rozpracovaném vyhodnocení 
společného jednání. Připomínky veřejnosti ke společnému jednání uplatněny nebyly.  

Na základě „Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2“, vyhodnocení jeho vlivů na životní 
prostředí, a po posouzení obdržených stanovisek dotčených orgánů a připomínek, OŽP jako příslušný 
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orgán dle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů vydává ve smyslu ust. § 10g a § 10i uvedeného zákona SOUHLASNÉ 
STANOVISKO k Návrhu změny územního plánu Blansko B2015-Z2 a uplatňuje následující požadavky 
na řešení: 

1. Obecně pro všechny zastavitelné plochy: 

1.1. U všech zastavitelných ploch preferovat záměry s nejmenším vlivem na ZPF. 

1.2. Navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak 
povrchové vody do půdy. 

2. Plochy rekreace individuální (RI) 

2.1. V podmínkách využití ploch s rozdílným způsobem využití podrobněji specifikovat stavby pro 
rodinnou rekreaci, respektive stanovit maximální prostorové parametry a koeficient zastavění 
(= hustotu zástavby). 

3. Vyřadit plochu dílčí změny B2015-Z2j-2 (plochu Z38 – zeleň soukromá a vyhrazená) z dalšího 
projednávání Návrhu změny územního plánu Blansko Z2015-Z2 z důvodu ochrany krajinného rázu. 

Způsob zohlednění stanoviska: 

1.1 Bylo zajištěno korekcí návrhu změny na základě společného jednání, kdy proběhlo individuální 
projednání projektanta s orgánem ochrany ZPF a dohodování Pořizovatele s úpravami dokumentace 
a konzultací finálních instrukcí pro úpravu návrhu a textů využitelných pro odůvodnění. 

1.2 Je zajištěno podmínkami využití ploch, stanovenými od vydání územního plánu v roce 2011. 
Požadavek na maximalizaci vsakování vody a neovlivnění odtokových poměrů byl závazným 
požadavkem, podmiňujícím vydání územního plánu a nebyl změněn. 

2.1 Je zajištěno návrhem změny podmínek využití ploch rekreace číselně vyjádřeným omezením 
zastavěné plochy pozemku v kapitole A.6.2.2.1 v textové části řešení. Stanovený minimální podíl 
zastoupení zeleně na terénu beze změn. Došlo rovněž z úpravě podmínek využití ploch funkčního typu 
ZS, kde byla zpřesněna možnost umístění garáže do ploch zastavěných území a doplněno číselně 
vyjádřené omezení zastavěné plochy stavby, tvořící zázemí zahrady a souvisejícího využití. 

3. Požadavek byl respektován viz kapitolu B.9.13 bod 5. 

B.9 VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO 

PLÁNU 

B.9.1 Vymezení řešeného území 

Předmětem řešení změn je několik izolovaných území na k. ú. Blansko, Klepačov, Těchov, Horní Lhota 
u Blanska a Hořice u Blanska. 

B.9.2 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 

Popsáno v kapitole B.2.1. 

B.9.3 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané 
krajem 

Popsáno v kapitole B.2.2. 

B.9.4 Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Pro ORP Blansko jsou aktuálně zpracovány územně analytických podklady (dále ÚAP) z roku 2014. 
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Předmětem řešení změn nebyl návrh opatření eliminující slabé stránky, hrozby a rizika související 
s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území. 

Změnami bylo řešeno omezení případných střetů zadaných záměrů s limity využití území, 
zaznamenaných ve výkresech limitů využití území ozn. I.2.1 až I.2.4 ÚAP z roku 2014. 

B.9.5 Jiné územně plánovací podklady vydané krajem 

Generel dopravy JMK: 

Požadavky na řešení nevyplývají. 

Generel krajských silnic JMK: 

Požadavky na řešení nevyplývají. 

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKJMK): 

Požadavky na řešení nevyplývají. 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (SR JMK – aktualizace do roku 2020): 

Požadavky na řešení nevyplývají. 

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 až 2017: 

Požadavky na řešení nevyplývají. 

Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability: 

Požadavky na řešení nevyplývají s výjimkou předmětu B2015-S1f, kde došlo ke stabilizaci 
současného řešení dopravní stavby (parkoviště) na kontaktu s plochami regionálního 
biokoridoru řeky Svitavy. Realizované projektové řešení bylo prověřeno v procesu EIA. Při 
aktualizaci ÚP Blansko byla zohledněna současná podoba území (plocha návrhu DS byla 
korigována a převedena do ploch stavu). 

B.9.6 Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce 
a ochrany hodnot jejího území v požadavcích na změnu charakteru 
obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné 
infrastruktury 

B.9.6.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně vymezení zastavitelných ploch 

Požadavek: Budou stanoveny podmínky pro využití plochy s určením převažujícího účelu využití 
(hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch. Podmínky využití budou vycházet z platného 
ÚP, zároveň nebudou v rozporu s platnou vyhláškou č.501/2006 Sb.. Pokud budou stanoveny jiné 
podmínky, než v platném ÚP, bude uvedeno, že se vztahují pouze ke konkrétní změně a budou 
odůvodněny. Případný návrh změny obecného regulativu bude řádně odůvodněn a v dostatečném 
předstihu projednán s Pořizovatelem ÚPD, který rozhodne o dalším postupu. 

Respektováno, podmínky využití ploch se v zásadě nemění, vychází z platného ÚP. Změna je pouze 
u ploch pro individuální rekreaci a ploch smíšených obytných venkovských, viz kap. B.10.1.3. 

Požadavek: Při aktualizaci ÚP Blansko mohou být rovněž stanoveny plochy s jiným způsobem využití, 
než je stanoveno v ust. § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. I v tomto případě bude návrh těchto ploch řádně odůvodněn a v předstihu projednán 
s Pořizovatelem ÚPD.  

Respektováno, plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v ust. § 4 až 19 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nebyly stanoveny. 
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Požadavek: Částí pořizovaných změn má dojít k rozšiřování zastavitelných ploch. Ve většině případů 
se jednalo o předměty schválené samosprávou v rozporu se stanoviskem Pořizovatele ÚPD. 

Respektováno, byly navrženy tyto zastavitelné, přestavbové, a plochy změn v krajině: v k. ú. 
Blansko: Z51, Z52, K15, P20, P21, P23; v k. ú. Těchov: Z29, Z30, Z31, K9, K10, K11. Ke změnám 
došlo u těchto zastavitelných ploch a ploch změn v krajině: v k. ú. Blansko: Z10, Z14, Z36, Z37a, 
Z37b, Z41, Z49, K4; v k. ú. Horní Lhota u Blanska: Z2a, Z2b, Z11, Z14 a K3; v k. ú. Těchov: Z1, Z3a, 
Z3b, Z6a, Z6b, Z6c, Z6d, Z6e, Z6f, Z10, Z11a, Z11b, Z11c, Z12, Z13, Z17, Z23, Z28 a K2; v k. ú. 
Lažánky u Blanska: Z1a, Z1b; v k. ú. Olešná u Blanska: Z3a a Z3b; v k. ú. Hořice u Blanska: Z7 a Z10; 
v k. ú. Klepačov: Z5, Z8, Z10a, Z10b. Byly vypuštěny tyto zastavitelné plochy: v k. ú. Blansko: Z20, 
Z21, Z24, Z27, Z29, Z43 a Z46; v k. ú. Lažánky u Blanska: Z6; v k. ú. Klepačov: Z3. 

Podrobněji jsou změny zdůvodněny v kap. B.10.1.2. 

Vyhodnocení jednotlivých požadavků: 

B2013-Z1a 

Požadavek byl zohledněn v rámci zastavitelné plochy, u které došlo ke změně Z10 v k. ú. Hořice 
u Blanska, podrobněji viz kapitola B.10.1.2 část 2) a v rámci úpravy územní rezervy R2 tamtéž, viz 
kapitola B.10.1.7 část 1). 

B2013-Z1d 

Požadavek byl zohledněn v rámci plochy přestavby, která byla nově navržena jako P23 v k. ú. 
Blansko, podrobněji viz kapitola B.10.1.2 část 1) a v rámci úpravy plochy změn v krajině K4 tamtéž, 
viz kapitola B.10.1.2 část 2). 

B2013-Z1e 

Dle vyjádření příslušného odboru městského úřadu se prověření využití těchto ploch plánuje 
v horizontu vyšším než 15 let, tyto plochy nadále zůstanou součástí územní rezervy pro bydlení. 
Prověřování možnosti bydlení v plochách územních rezerv a jejich změně na zastavitelné plochy by 
mělo předcházet podstatné využití dosavadně vymezených zastavitelných ploch, k čemuž v k. ú. 
Blansko prozatím nedošlo. Dle Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko došlo v tomto katastru 
k využití pouze 6% z vymezených zastavitelných ploch pro bydlení. To je velmi málo, důvod 
k prověřování územních rezerv pro bydlení zde tedy nenastal. Dále je nutno zdůraznit, že se jedná 
o požadavek, týkající se několika parcel v rozsáhlé územní rezervě. Územní plán v tomto místě musí 
řešit lokalitu jako celek, její obsloužitelnost dopravou i inženýrskými sítěmi a organizaci využití  území, 
nelze tedy vyhovět částečnému požadavku, který sleduje pouze soukromé zájmy. Požadavek nebyl 
respektován. 

B2013-Z1g 

V místě navrhovaném k prověření umístění zastavitelných ploch územní plán stabilizoval plochu 
zemědělskou – trvalé travní porosty. Jedná se o svah, který je pohledově exponován z okolních částí 
města, lokalita je obtížně dopravně přístupná již nyní a řešení je možné pouze cestou citelného zásahu 
do práv vlastníků okolních pozemků. V bezprostřední blízkosti se nachází zastavitelné plochy pro 
bydlení, které byly využity pouze z malé části. Návrh dalších ploch pro bydlení v této lokalitě by 
nepřípustně zatížil území a zejména by narušil krajinný ráz a estetické pohledové hodnoty, které tato 
lokalita má. Dalším důvodem pro zamezení návrhu výstavby rodinných domů v této lokalitě je 
situování ploch smíšených obytných venkovských, ať už zastavitelných nebo stabilizovaných, které je 
vhodné umísťovat na konci zástavby, jako přechod území zastavěných obytnými domy do krajiny, kde 
rušivé vlivy ze zemědělské výroby nezasahují do ploch pro bydlení. Využití zastavitelných ploch v k. ú. 
Klepačov je dle Zprávy o uplatňování územního plánu Blansko pouhých 6%. Pro vymezování nových 
zastavitelných ploch (mimo územní rezervy) je toto procento velmi nízké. Požadavek nebyl 
respektován. 

B2013-Z1h 

Požadavek byl zohledněn v rámci zastavitelné plochy, která byla nově navržena jako Z51 v k. ú. 
Blansko, podrobněji viz kapitola B.10.1.2 část 1) a v rámci vypuštění územní rezervy R14 tamtéž, viz 
kapitola B.10.1.7 část 1). Požadavek byl respektován. 
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B2015-Z2a 

Požadavek se týká lokality, která má čistě rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(například vodovod) a nachází se v přírodně hodnotném území. V této lokalitě je žádoucí zachovat 
pokud možno stávající stav, nerozšiřovat podstatně zástavbu, ponechat volný prostor luk mezi 
jednotlivými enklávami rekreačních staveb, protože pouze tak zůstane zachována intimita stávajících 
objektů a kvalita prostředí pro individuální rekreaci. Tento požadavek nebyl respektován v zájmu 
ochrany stávajícího prostředí a charakteru rekreační lokality a v zájmu ochrany krajinného rázu 
a rovněž prostupnosti krajiny. 

B2015-Z2b 

Požadavek byl zohledněn, část území byla na základě vyhodnocení současného využití území 
zapracována jako stabilizovaná plocha bydlení individuálního s převahou RD městského typu, namísto 
původního využití (individuální rekreace) a pozemek, který byl předmětem požadované změny byl 
vyhodnocen jako proluka v této stabilizované ploše. 

B2015-Z2c 

Požadavek se týká lokality, která má čistě rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(zejména vodovod) a nachází se v přírodně hodnotném území. V této lokalitě je žádoucí zachovat 
stávající stav a nerozšiřovat zástavbu zejména v místě napojování cest. Pro zachování kvality prostředí 
stávající individuální rekreace je vhodné ponechat současné využití území beze změny. Tento 
požadavek nebyl respektován v zájmu ochrany stávajícího prostředí, charakteru rekreační lokality 
a v zájmu ochrany krajinného rázu a rovněž prostupnosti krajiny. 

B2015-Z2d-1 

Požadavek se týká poměrně rozsáhlé lokality, která by představovala rozšíření zastavitelných ploch 
v Těchově o 1,5 ha. Jedná se o plochu mimo zastavěné území. Chybí zde napojení na inženýrské sítě, 
je zde zhoršená možnost dopravního napojení, což představuje jistou investiční zátěž (oproti 
nevyužitým zastavitelným plochám, které mají dopravní obsluhu i napojení na inženýrské sítě již 
zajištěny). Lokalita se nachází v přírodně hodnotném území v blízkosti významného krajinného prvku. 
Využití zastavitelných ploch v Těchově se pohybuje kolem 32 %, což je sice vzhledem k ostatním 
částem řešeného území relativně vysoké číslo, avšak v okolí požadované lokality je zastavitelných 
ploch - proluk ve stávající zástavbě - velké množství. Územní plán musí podpořit tvorbu kompaktního 
zastavěného území a je tedy třeba začít prověřovat další plochy pro zástavbu teprve po využití dosud 
navržených zastavitelných ploch z více než 50%. Plocha by byla v případě, že dojde k využití více než 
poloviny vymezených zastavitelných ploch v této části obce, vhodná pro prověření možnosti zástavby, 
jedná se však o vzdálenější časový horizont více než deseti let. V této lokalitě není žádoucí rozšiřovat 
zástavbu zejména kvůli ochraně krajinného rázu s ohledem na dálkové pohledy na část obce. Tento 
požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2d-2 

Požadavek se týká relativně malého pozemku, který má dosti nevhodný tvar pro reálné stavební 
využití. Jedná se o plochu mimo zastavěné území, chybí zde napojení na inženýrské sítě a je zde 
zhoršená možnost dopravního napojení. Využití zastavitelných ploch v této části obce se pohybuje 
kolem 32 %, což je sice vzhledem k ostatním částem řešeného území relativně vysoké číslo, avšak 
v okolí požadovaného pozemku je zastavitelných ploch dostatek. Územní plán musí podpořit tvorbu 
kompaktního zastavěného území a je tedy třeba začít prověřovat další plochy pro zástavbu teprve po 
využití dosud navržených zastavitelných ploch z více než 50%. V tomto případě není žádoucí rozšiřovat 
zástavbu zejména kvůli prostorové nedostatečnosti pozemku pro dané využití. Tento požadavek nebyl 
respektován. 

B2015-Z2e 

Požadavek se týká jednoho pozemku, který nebyl v původní katastrální mapě, nyní byla katastrální 
mapa reambulována a pozemek bylo možno zapracovat jako stabilizovanou plochu pro bydlení 
individuální – zástavba venkovského typu. Požadavek byl respektován. 
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B2015-Z2f-1 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území. V řešeném území je třeba zachovat některé enklávy pro rekreační využití a rovněž je třeba 
některá území ochránit před dalším stavebním rozvojem, aby se nezvyšovalo dopravní zatížení 
a zůstaly zachovány kvality rekreačního území a zejména prostupnost krajiny, což platí právě zde. Pro 
zachování kvality prostředí stávající individuální rekreace je vhodné zachovat tyto plochy nezastavěné, 
s polyfunkčním využitím odpovídajícím podmínkám využití ploch NS. V zájmu ochrany nezastavěného 
území, charakteru rekreační lokality a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek 
nebyl respektován. 

B2015-Z2f-2 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlé plochy, viz odůvodnění k požadavku 
B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality a krajinného 
rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek původně nebyl respektován, avšak po podání 
připomínky (po společném jednání) byl zohledněn stávající stav využití, byla nalezena vyšší míra 
využití území a byla připuštěna možnost změny části požadovaného pozemku (vzhledem k zachování 
prostupnosti krajiny) na využití jako návrhové plochy zeleně soukromé a vyhrazené. Požadavek byl 
částečně respektován. 

B2015-Z2f-3 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlých ploch, viz odůvodnění 
k požadavku B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality 
a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2f-4 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlých ploch, viz odůvodnění 
k požadavku B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality 
a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2f-5 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlých ploch, viz odůvodnění 
k požadavku B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality 
a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2f-6 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlých ploch, viz odůvodnění 
k požadavku B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality 
a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek nebyl respektován. 
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B2015-Z2f-7 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlých ploch, viz odůvodnění 
k požadavku B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality 
a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek původně nebyl respektován, avšak 
po podání připomínky (po společném jednání) byl zohledněn stávající stav využití, byla nalezena vyšší 
míra využití území a byla připuštěna možnost změny části požadovaného pozemku (vzhledem 
k zachování prostupnosti krajiny) na využití jako návrhové plochy zeleně soukromé a vyhrazené. 
Požadavek byl částečně respektován. 

B2015-Z2f-8 

Požadavek se týká lokality, která má rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území, které je třeba chránit pro zachování prostupnosti krajiny. Jedná se o stejnou lokalitu a stejné 
důvody, kvůli kterým nebylo požadavku vyhověno jako u předešlých ploch, viz odůvodnění 
k požadavku B2015-Z2f-1. V zájmu ochrany nezastavěného území, charakteru rekreační lokality 
a krajinného rázu, a rovněž propustnosti krajiny tento požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2g 

Požadavek se týká lokality, kterou je nutno řešit v návaznosti na okolní plochy (územní rezervy). 
Jelikož protější plochy územní rezervy pro bydlení nebudou prozatím prověřovány, není vhodné tuto 
plochu přehodnocovat a zařazovat ji do ploch smíšených obytných. Vedlo by to k zatížení území 
s nutností budovat veřejnou infrastrukturu. V sousedství plochy se rovněž plánuje úprava komunikace, 
která zasáhne parcelu, na níž je požadována změna. Dosavadní zařazení pozemků do zastavitelných 
ploch zemědělské výroby je vhodné, část ploch již byla využita a je zařazena do stabilizovaných ploch 
zemědělské výroby. Ostatní plochy v okolí jsou zařazeny do ploch individuální rekreace. V zájmu 
ochrany stávajícího prostředí v rekreačních enklávách i v části území, kde je požadovaná změna, 
nebyl požadavek respektován. 

B2015-Z2h-1 

Požadavek se týká lokality, která má čistě rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje. V řešeném území je třeba zachovat rekreační 
využití. Dosavadní využití území (plochy smíšené nezastavěného území) zohledňuje přítomnost zahrad. 
Požadovaný pozemek se však nachází uvnitř vymezeného zastavěného území, proto je zde výjimečně 
vhodné umožnit zástavbu rekreačními objekty. Požadavek byl respektován, podrobněji viz kap. 
B.10.1.2 část 1), byla zde nově vymezena zastavitelná plocha Z31. 

B2015-Z2h-2 

Požadavek se týká lokality, která má čistě rekreační charakter, chybí v ní napojení na inženýrské sítě 
(vodovod, kanalizace) a jejich budování se neplánuje, zároveň se nachází v přírodně hodnotném 
území. V řešeném území je třeba zachovat některé enklávy pro rekreační využití a rovněž je třeba 
některá území ochránit před dalším stavebním rozvojem, aby se nezvyšovalo dopravní zatížení 
a zůstaly zachovány kvality rekreačního území, což platí rovněž pro tuto plochu. Stávající využití území 
(plochy smíšené nezastavěného území) zohledňuje přítomnost zahrad. Pro zachování kvality prostředí 
stávající individuální rekreace je vhodné nerozšiřovat zastavěné území této enklávy. Na pozemku byla 
v návrhu Změny B2015-Z2 pro společné jednání navržena zastavitelná plocha pro veřejné prostranství, 
která měla zajistit dopravní obsluhu sousedních zastavěných ploch. Z důvodu uplatněné připomínky 
vlastníka pozemku, dodatečného prověření terénní konfigurace, rozhledových poměrů a omezené 
funkčnosti současné účelové komunikace byl návrh opatření z dokumentace změny vyřazen. V zájmu 
ochrany stávajícího prostředí, charakteru rekreační lokality a krajinného rázu, a rovněž propustnosti 
krajiny tento požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2i 

Požadavek se týká pozemku, který náleží do CHKO a zároveň navazuje na stabilizované plochy 
bydlení. Dosavadní využití plochy (plochy zemědělské – trvalé travní porosty) nedovolovalo umísťování 
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oplocených zahrad a sadů, tak, jak zněl požadavek na změnu. Prostupnost území není tímto 
požadavkem ohrožena. Proto zde byla lokálně vymezena plocha funkčního typu ZS. Přilehlé plochy, 
v návrhu změny pro společné jednání zařazené do jednoho způsobu využití území NS, byly na základě 
nesouhlasu SCHKO Moravský kras ponechány v původním funkčním určení. Konkrétní rozsah oplocení 
a jeho forma bude posouzena v následné fází územního plánování, v rámci územního řízení. 
Požadavek byl respektován. 

B2015-Z2j-1 

Požadavek se týká pozemku, který se nachází ve vymezeném zastavěném území obce na konci 
zástavby rodinných domů. Vzhledem k jeho poloze v zastavěném území se jeví požadavek jako 
oprávněný a byl respektován, byla zde vymezena zastavitelná plocha Z30, podrobněji viz kap. 
B.10.1.2 část 1). 

B2015-Z2j-2 

Požadavek se týká pozemku, který se nachází mimo zastavěné území obce na konci zástavby 
rodinných domů. Jelikož další rozšiřování zástavby v této části obce není žádoucí, je třeba ochránit 
zemědělský půdní fond, v části obce zbývá ještě 2/3 zastavitelných ploch k využití, a dopravní 
napojení jednotlivých objektů přímo na silnici III. třídy není podporováno, tento požadavek nebyl 
respektován. 

B2015-Z2k 

Požadavek se týká pozemku, který se nachází uvnitř zastavěného území obce, v rámci zástavby 
rodinných domů. Vzhledem k jeho poloze a vlastnickým vztahům se jeví požadavek jako oprávněný 
a byl respektován, pozemek byl zahrnut do stabilizovaných ploch bydlení individuálního – zástavba 
venkovského typu. 

B2015-Z2l 

Požadavek byl vyhodnocen jako odůvodněný, v areálu je provozována drobná výroba a součástí je 
i využitý pozemek stavby. Vzhledem k činnosti, která probíhá na sousední ploše, byl i areál bývalého 
lomu zhodnocen jako stabilizovaná plocha drobné výroby a na obou sousedících plochách byla 
rozšířena hranice zastavěného území. Požadavek byl respektován. 

B2015-Z2m 

Požadavek se týká lesního pozemku a části sousedního pozemku, která se nachází v ochranném 
pásmu lesa mimo zastavěné území. Z důvodu ochrany lesa jako významného krajinného prvku 
a ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, nebyl požadavek respektován. 

B2015-Z2n 

Požadavek se týká části soukromého pozemku, v jehož sousedství se nachází stabilizovaná plocha 
specifické rekreace, kde se nachází koncová stanice lanovky. Návrh veřejného prostranství v této ploše 
má umožnit zlepšení přístupu veřejnosti k lanovce. Soukromé vlastnictví v této ploše je dotčeno pouze 
okrajově, vybudování dostatečně dimenzovaného veřejného prostranství pro obsluhu rekreační plochy 
je v tomto případě naléhavější úkol plánování v území. Požadavek nebyl respektován. 

B2015-Z2o 

Požadavek se týká části soukromého pozemku, která byla doposud v územním plánu zařazena jako 
zastavitelná plocha veřejného prostranství. Tento návrh navazoval na záměr rozšířit veřejné 
prostranství v blízkosti koncové stanice lanovky tak, aby byla plocha specifické rekreace dostatečně 
obsloužena dopravou a umožněn vhodný přístup veřejnosti. Současné využití ploch a nemožnost 
rozšířit tento návrh na sousední plochu rekreace způsobil, že projektant na tomto pozemku od záměru 
odstoupil, protože nebyla zajištěna kontinuita navrhovaného veřejného prostranství. Požadavek byl 
respektován. 

B2015-Z2p 

Pozemek, na němž je požadována změna, se sice nachází částečně v územní rezervě pro výrobu, leží 
však v centru této rezervy a jiná část území není k využití požadována. Při případném využití je nutno 
prověřovat celou plochu územní rezervy, možnosti její dopravní a technické obsluhy, dílčí využití je 
nevhodné. Plocha se navíc nachází v blízkosti území cenného z hlediska ochrany přírody a krajiny. 
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Požadavek původně nebyl respektován, avšak po podání připomínky po společném jednání byla 
opětovně zvážena vyjádření orgánů ochrany přírody k uvedenému záměru, jak je připomínka 
předložila a vzhledem k povaze požadavku zde byla navržena zastavitelná plocha pro silniční dopravní 
infrastrukturu (požadavek na parkování a odstavování vozidel). Vzhledem k předpokládaným 
podmínkám budoucího využití ploch u územní rezervy pro výrobu a skladování, lze konstatovat, že 
plocha dopravní infrastruktury negativně neovlivní budoucí využití plochy a je v souladu s územní 
rezervou pro výrobu. Požadavek byl respektován. 

B2015-Z2q 

Požadavek se týká části pozemku, která byla doposud v územním plánu zařazena jako stabilizovaná 
plocha veřejného prostranství, která zajišťovala dopravní propojení navazujících ploch. S přihlédnutím 
k současnému stavu v území byla plocha vyhodnocena jako stabilizovaná plocha individuální rekreace 
a veřejné prostranství bylo přesunuto do ploch, kudy vede stávající cesta. Naproti přes cestu je nově 
vymezena návrhová plocha zeleně soukromé a vyhrazené K15 v k. ú. Blansko, viz kap. B.10.1.2. část 
1). Požadavek byl respektován. 

B2015-Z2r 

Požadavek se týká několika ploch v části území, která se nachází na odlesněném návrší Klepačova. 
Některé plochy byly vyhodnoceny jako pro zástavbu nebo změnu způsobu využití nevhodné, jiná část 
ploch byla změnou vymezena jako zastavitelné plochy bydlení individuálního – zástavba venkovského 
typu Z13 v k. ú. Klepačov v místě části územní rezervy pro bydlení. Proti tomuto řešení bylo vzneseno 
několik připomínek a požadavků na vypuštění návrhové plochy (viz požadavky pořizovatele kap. 4.1, 
4.13), na základě nichž byl záměr vypuštěn (zejména z důvodu ochrany krajinného rázu) a požadavek 
tudíž není respektován. 

B2015-Z2s 

Požadavek byl zohledněn v rámci plochy přestavby, která byla nově navržena jako P22 v k. ú. Blansko, 
avšak v průběhu projednání (po společném jednání) byl vznesen protichůdný požadavek současného 
vlastníka na vypuštění této nově navržené plochy, kterému bylo vyhověno. Požadavek nebyl 
respektován. 

B2015-Z2t 

Požadavek byl zohledněn v rámci plochy přestavby, která byla nově navržena jako P21 v k. ú. 
Blansko, podrobněji viz kapitola B.10.1.2 část 1). Požadavek byl respektován. 

B2015-A1a 

U předmětu nebylo schváleno pořízení, ale byl projektantem posouzen a hodnocen, vzhledem 
k požadavkům ve východněji situovaných pozemcích. Požadavek na prověření rozšíření zastavitelných 
ploch v této části řešeného území nebyl zohledněn, protože se jedná o území v k. ú. Těchov, kde bylo 
(dle vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu Blansko) využito pouze asi 32 % 
zastavitelných ploch pro bydlení. Pro prověřování nových zastavitelných ploch, zejména o větších 
rozlohách a mimo zastavěné území, je třeba, aby bylo využito podstatně více doposud vymezených 
zastavitelných ploch. Požadavek nebyl respektován. 

B2015-A1b 

Vzhledem k vybudovanému dopravnímu skeletu v území a situaci v této části území byl požadavek 
vyhodnocen jako relevantní a na ploše byla vymezena zastavitelná plocha Z29 v k. ú. Těchov. 
Podrobnější odůvodnění viz kap. B.10.1.2 část 1). Požadavek byl respektován. 

B2015-A1c 

Vzhledem k vybudovanému dopravnímu skeletu v území a situaci v této části území byl požadavek 
vyhodnocen jako relevantní a na ploše byla nově vymezena zeleň soukromá a vyhrazená jako 
návrhová plocha K3b v k. ú. Těchov. Podrobnější odůvodnění viz kap. B.10.1.2 část 1). Požadavek 
byl respektován. 

B2015-A1d 

Požadavek na prověření plochy byl vyhodnocen jako relevantní, dosavadní absence dopravní 
organizace v ploše byla zjevná. Nově je vymezena zastavitelná plocha veřejného prostranství vhodně 
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navazující na stávající dopravní obsluhu okolních ploch, která zajistí dopravní i technickou obsluhu 
zastavitelné plochy, která byla tímto rozdělena na dvě části Z3a a Z3b v k. ú. Těchov. Podrobnější 
odůvodnění viz kap. B.10.1.2 část 2). Požadavek byl respektován. 

B2015-A1e 

Vzhledem ke stávající situaci v této části území byl požadavek vyhodnocen jako irelevantní. V dotčené 
části území proběhla aktualizace, dosavadní zastavitelná plocha pro tělovýchovná a sportovní zařízení 
byla vypuštěna a na jejím místě byla vymezena stabilizovaná plocha (pro totéž využití). Návrh opatření 
na Sloupečníku, zatrubnění potoka a suchá nádrž jsou územním plánem umožněny. Podklad není 
dostatečně podrobný, aby podle něj mohl být upraven tvar navrhované vodní nádrže, nicméně lesní 
plochy, na kterých bude vodní nádrž vybudována, tuto činnost umožňují. Požadavek byl prověřen, 
úpravy územního plánu z něj nevyplynuly. 

B2015-A1f 

Vzhledem ke stávající situaci v této části území byl požadavek vyhodnocen jako nevhodný. V dotčené 
části území proběhla aktualizace, část dosavadních zastavitelných ploch pro bydlení individuální – 
zástavba venkovského typu, byla převedena do ploch stabilizovaných (pro totéž využití). V této části 
obce je nedostatek veřejných prostranství, tudíž zde není vhodné rušit jakékoliv návrhy veřejných 
prostranství. Požadavek nebyl respektován. 

B2015-A1g 

Požadavek na prověření plochy byl vyhodnocen jako relevantní, v dotčené části území proběhla 
aktualizace, část dosavadních zastavitelných ploch pro bydlení individuální – zástavba venkovského 
typu, byla převedena do ploch stabilizovaných (pro totéž využití). Zastavitelná plocha veřejného 
prostranství byla upravena, zastavitelná plocha Z2b v k. ú. Horní Lhota u Blanska byla zmenšena 
o stabilizovanou plochu. Podrobnější odůvodnění viz kap. B.10.1.2 část 2). Požadavek byl 
respektován. 

B2015-A1h 

Vzhledem ke stávající situaci v této části území byl požadavek vyhodnocen jako nevhodný. V dotčené 
části území proběhla aktualizace, část dosavadních zastavitelných ploch pro bydlení individuální – 
zástavba venkovského typu, byla převedena do ploch stabilizovaných (pro totéž využití). V této části 
obce bylo (dle vyhodnocení ve Zprávě o uplatňování územního plánu Blansko) využito pouze asi 6 % 
zastavitelných ploch pro bydlení. Pro prověřování nových zastavitelných ploch, zejména o větších 
rozlohách, mimo zastavěné území a mimo vymezené územní rezervy, je třeba, aby bylo využito 
podstatně více doposud vymezených zastavitelných ploch. Požadavek nebyl respektován. 

B2015-A1i 

Studie byla zapracována jako plocha přestavby P20, podrobněji viz kap. B.10.1.2 část 1) a kap. 
B.10.1.7 část 2), požadavek byl respektován. 

B2015-A1j 

Vzhledem ke stávající dopravní situaci v této části území byl požadavek vyhodnocen jako irelevantní. 
Územní rezerva mimoúrovňového dopravního propojení, která je navržena kvůli nevhodnému stavu 
organizace dopravy (úrovňové křížení silnice III. třídy s tratí mezinárodního železničního koridoru) není 
projevem chybějící koncepce. I přesto, že byla navržena plocha přestavby P20, jejímž úkolem je toto 
přemostění řeky a železnice zajistit, záměr nebyl dosud realizován. Zároveň tato územní rezerva 
představuje možnost převedení dopravy z jediného bezkolizního dopravního koridoru právě touto 
cestou (zejména v případě havárie). V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že tato územní rezerva 
vlastníky přítomných staveb a pozemků nijak neomezuje. Požadavek nebyl respektován. Může být 
opětovně prověřeno po realizaci přemostění dle dílčího předmětu B2015-A1i. 

B2015-A1k 

Územní plán nově stanovil lhůtu pro vložení územní studie do evidence územně plánovací činnosti, 
požadavek byl respektován. Lhůta je stanovena od účinnosti změny B2015-Z2. 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 66 

B2015-A1l 

Územní plán nově stanovil lhůtu pro vložení územní studie do evidence územně plánovací činnosti, 
požadavek byl respektován. Lhůta je stanovena od účinnosti změny B2015-Z2. 

B2015-A1m 

V dotčené části území byly zapracovány předané podklady, dosavadní vymezení jednotlivých ploch 
s rozdílným způsobem využití území navržená opatření neomezuje a tuto činnost umožňuje. 
Požadavek byl respektován. 

B2015-S1a 

Privátní charakter majetku byl zohledněn, plocha je ve změně ÚP zahrnuta jako stabilizované bydlení 
individuální – zástavba venkovského typu. Požadavek byl respektován. 

B2015-S1b 

Přítomnost stavby byla zohledněna, plocha je ve změně ÚP zahrnuta jako stabilizované bydlení 
individuální – zástavba venkovského typu. Požadavek byl respektován. 

B2015-S1c 

Majetkové vypřádání bylo zohledněno, plocha je ve změně ÚP zahrnuta jako stabilizovaná rekreace 
individuální. Požadavek byl respektován. 

B2015-S1d 

Stávající využití plochy bylo zohledněno, plocha je ve změně ÚP zahrnuta jako stabilizovaná technická 
infrastruktura – zařízení na sítích. Požadavek byl respektován. 

B2015-S1e 

Stávající využití ploch bylo zohledněno, plochy jsou vyjmuty ze zastavitelných ploch veřejných 
prostranství a nyní jsou zahrnuty dle stavu v území, jako stabilizované plochy výroby a skladování – 
průmysl, zeleně ochranné a izolační, a dopravní infrastruktury silniční. Požadavek byl respektován. 

B2015-S1f 

Přítomnost realizované stavby byla zohledněna, plocha je ve změně ÚP zahrnuta jako stabilizovaná 
plocha veřejného prostranství. Požadavek byl respektován. 

B2015-S1g 

Dohoda mezi stavebníky byla zohledněna, zastavitelná plocha veřejného prostranství byla upravena, 
rozsah zastavitelných ploch zůstal stejný. Požadavek byl respektován. 

Požadavek: Zastavěné území bude změnami aktualizováno. Jako podklad pro zpracování aktualizace 
Pořizovatel doporučuje metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 pod názvem 
„Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu“. 

Respektováno. Zastavěné území bylo aktualizováno v souladu s platnou legislativou, způsobem, 
který doporučuje výše zmíněný metodický pokyn, podrobněji viz kap. B.10.1.1. 

Požadavky dotčených orgánů: 

1. Vyjádření odboru životního prostředí KrÚ Jmk, z hlediska zákona č.100/2001Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

Požadováno je vyhodnocení vlivů změny územního plánu Blansko na životní prostředí podle § 19 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu bylo zpracováno a jím navržené podmínky nutné 
k minimalizaci vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byly zapracovány, viz kap. B.10.1.3. 

2. Vyjádření Správy CHKO Moravský kras  

Agentura požaduje v návrhu předmětné změny územního plánu dodržení velikosti plochy podle Zadání 
a vymezení přístupu k budoucí zahradě pouze podél hranice stávajících pozemků zastavěného území. 
Plocha změny B2015-S1g je součástí zastavitelného území města Blanska, místní části Těchov. 
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Vzhledem k blízkosti hranice II. zóny CHKO Moravský kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy 
Agentura požaduje veškerou infrastrukturu situovat na stávající zastavitelné ploše. 

Požadavek byl respektován, plocha k požadavku B2015-Z2i nebyla konkrétně parcelně vymezena, 
zastavitelné plochy u požadavku B2015-S1g nebyly rozšířeny, podrobněji viz kap. B.9.6.1. 

3. Vyjádření odboru životního prostředí KrÚ Jmk, z hlediska zákona č.254/2001Sb., o vodách 
a změně některých zákonů (vodní zákon) 

Na území změn S1f a A1j je vyhlášené záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku Svitavy. 
V tomto záplavovém území je možné navrhovat a realizovat stavby pouze se souhlasem vodoprávního 
úřadu podle § 17 vodního zákona. V tomto záplavovém území považujeme za zcela nevhodné 
umísťování staveb rodinného bydlení, staveb skladů látek ohrožujících kvalitu vod, čerpacích stanic 
pohonných hmot atp. K ostatním stavbám lze vydat souhlas vodoprávního úřadu po zvážení, zda 
stavba nebude negativně ovlivňovat průtok vody, její kvalitu nebo zhoršovat odtokové poměry. Ve 
vyhlášené aktivní zóně tohoto záplavového území pak platí omezení vyplývající z § 67 vodního zákona. 
Pro výstavbu v záplavových územích platí i nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2009 ze dne 
26.11.2009. 

Požadavek byl respektován, požadavek 2015-S1f byl pouze zohledněním současného stavu v území 
a nyní se netýká zastavitelných ploch a požadavek B2015-A1j nebyl respektován, ke změně zde 
nedošlo, podrobněji viz kap. B.9.6.1. 

4. Požadavek Ministerstva obrany ČR – Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních 
zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Brno 

Koridor RR směrů -zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst.1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona 
č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V části 
koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen 
na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu) –viz. mapový podklad, ÚAP –jev 82. V případě kolize může 
být výstavba omezena. V části koridoru RR směrů s atributem výšky 100 lze vydat územní rozhodnutí 
a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) –viz. 
mapový podklad, ÚAP –jev 82. V případě kolize může být výstavba omezena. Výše uvedené zájmové 
území Ministerstva obrany požadujeme respektovat a zapracovat do textové části Odůvodnění návrhu 
změny Územního plánu Blansko, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a zapracovat do grafické 
části (koordinačního výkresu). Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
OP RLP -Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. 
o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) –viz. ÚAP –jev 103. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn 
a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu 
výškově omezena nebo zakázána. Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme 
respektovat a zapracovat do textové části návrhu změny Územního plánu Blansko do Odůvodnění, 
kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do koordinačního výkresu. V souladu s § 175 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území řešeném předloženou územně 
plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 
30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a změny vvn a vn, 
výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva 
a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany. 

Požadavek je ve změně ÚP nadále respektován, záměry na změny v území jsou takového charakteru, 
že zájmy nebyly dotčeny. 
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5. Vyjádření Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Praha  

Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 260 Česká Třebová –Brno, 
která je ve smyslu § 3 zákona č.266//1994 Sb., o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. 
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o dráhách. V nově 
vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy požadujeme zařadit 
objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využití podmíněn 
přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb 
a venkovních prostorech. 

Požadavek byl respektován, chráněné prostory by teoreticky mohla obsahovat pouze plocha záměru 
B2015-A1j, který však nebyl akceptován a není předmětem změn. V blízkosti trati jsou předmětem 
změny ÚP pouze plochy pro dopravní infrastrukturu silniční a veřejná prostranství. 

6. Vyjádření Hasičského záchranného sboru JMK, Územní odbor Blansko 

Vyjadřuje souhlas s návrhem Zprávy o uplatňování ÚP Blansko … po dobu platnosti ÚP nevznikly 
rozhodné skutečnosti, které by vyžadovaly přehodnocení požadavků a úkolů k řešení opatření ochrany 
obyvatelstva a požární ochrany města Blanska. 

Požadavky HZS JMK jsou ve změně ÚP nadále respektovány, záměry na změny v území jsou takového 
charakteru, že zájmy nebyly dotčeny. 

7. Sdělení Státní energetické inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj 
Vysočina, Brno 

Bude vydávat stanoviska pouze v případech specifikovaných v zákoně č. 406/2000Sb., o hospodaření 
energií ve znění pozdějších předpisů, tedy pro záměry výroben elektřiny nebo tepla nad 20 MW a při 
pořizování ÚPD v územích se schválenou územní energetickou koncepcí. 

V daném území není schválena územní energetická koncepce splňující požadavky zákona 
a v předmětech změny není záměr uvedených parametrů. 

8. Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Blansko, z hlediska zákona č.114/1992Sb., 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Byla uplatněna konkrétní upozornění na budoucí nesouhlasy dotčeného orgánu, která je vhodné při 
návrhu a odůvodnění řešení zohlednit: 

B2013-Z1g - souhlas za podmínky, že stavby budou s 1 NP z důvodu ochrany krajinného rázu 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2a - nesouhlas – může dojít k omezení volného průchodu krajinou pro živočichy 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2c - nesouhlas z hlediska ochrany krajinného rázu 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2d-1,2 - nesouhlas z hlediska ochrany krajinného rázu 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2h-1,2 - souhlas za podmínky, že stavby budou s 1 NP z důvodu ochrany krajinného rázu 

Požadavek B2015-Z2h-2 na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

Požadavek B2015-Z2h-1 byl respektován, požadovaná podmínka se nově týká všech objektů 
navrhovaných k umístění do ploch individuální rekreace, která zde byla v zastavitelné ploše Z31 v k.ú. 
Těchov navržena, viz kap. B.10.1.2 a B.10.1.3. 

B2015-Z2i - leží na území CHKO Moravský kras 

Požadavek B2015-Z2i byl respektován, podrobněji viz kap. B.9.6.1. 

B2015-Z2j-1,2 - nesouhlas, z důvodu ochrany krajinného rázu, jedná se o pohledově exponovanou 
lokalitu. 
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Požadavek B2015-Z2j-2 na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

Požadavek B2015-Z2j-1 byl respektován, protože se nachází v zastavěném území a záměr na jeho 
zastavění se jeví jako oprávněný, podrobněji viz kap. B.10.1.2 a B.10.1.3, zároveň je navržena plocha 
sídelní zeleně, která řeší pohledovou exponovanost z hlediska krajinného rázu, již lze rovněž posuzovat 
v následném územním řízení. 

B2015-Z2m - nesouhlas z důvodu negativního zásahu do VKP - lesa 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2p - nesouhlas, z důvodu ochrany krajinného rázu 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2r - souhlas za podmínky, že stavby budou s 1 NP z důvodu ochrany krajinného rázu 

Tento požadavek na změnu byl respektován pouze částečně, některé plochy byly vyhodnoceny jako 
pro zástavbu nebo změnu způsobu využití nevhodné, a to zejména z důvodů ochrany krajinného rázu. 
Část ploch, která není tolik pohledově exponovaná, byla změnou vymezena jako zastavitelné plochy 
bydlení individuálního – zástavba venkovského typu Z13 v k. ú. Klepačov. Podrobněji viz kap. 
B.10.1.2. část 1). 

B2015-A1a - nesouhlas, z důvodu ochrany krajinného rázu, jedná se o pohledově exponovanou 
lokalitu 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2f-1,2,3,4 - rekreační stavby budou mít přízemní charakter, aby nedošlo k narušení krajinného 
rázu dané lokality, bude ponechán remízek na pozemcích p.č. 624/81 a 624/78 v k.ú. Těchov, aby 
byla zachována mozaikovitost krajiny vyznačující se střídáním maloplošných vegetačních útvarů, tj. 
trvalých travních porostů, remízků a lesů. 

Tento požadavek byl respektován, upraveny byly podmínky využití ploch RI a ZS. Nicméně samotné 
požadavky na změnu využití pozemků dotčených dílčími změnami B2015-Z2f-1,2,3,4 nebyly 
respektovány. 

B2015-Z2f-5 - souhlasíme s využitím předmětného pozemku za předpokladu, že nebude tento 
pozemek oplocován, lze umístit na hranicích pozemku rozhradu z dřevin z důvodu zachování interakce 
volně žijících živočichů mezi lesem a volnou krajinou. 

Tento požadavek na změnu nebyl respektován, není předmětem Změny B2015-Z2. 

B2015-Z2f-6,7,8 - nesouhlas, zastavěním a oplocením těchto ploch by došlo k znepřístupnění, 
zamezení volného průchodu krajinou pro volně žijící živočichy. K ostatním předloženým návrhům změn 
ÚP Blanska nemáme připomínky. 

Tyto požadavky na změnu nebyly respektovány, nejsou předmětem Změny B2015-Z2. 

9. Vyjádření KHS JmK, Brno, jako orgán ochrany veřejného zdraví dle zákona č.258/2000Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

V souvislosti s faktem, že součástí Zprávy o uplatňování ÚPn Blansko jsou pokyny pro zpracování 
návrhů Změn (resp. Zadání změn) upozorňujeme, že je třeba striktně dodržovat podmíněnou 
využitelnost ploch ve smyslu: 

Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného 
zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na 
základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty 
hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 
právními předpisy na úseku ochrany před hlukem případně vibracemi. 

Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území 
umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného 
zdraví na úseku hluku případně vibrací. 
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Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že hluková 
zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových 
opatření.  

Doporučujeme pro konkrétní plochy, kde by v dalších řízeních mohlo docházet k případným kolizím, 
tuto podmíněnost uvést přímo k dané ploše. 

Požadavky KHS JmK, Brno jsou ve změně ÚP nadále respektovány, u záměrů, kde by mohlo docházet 
k případným kolizím, což jsou záměry, které iniciovaly vznik ploch přestavby P21, P22 a P23, je 
výslovně uveden požadavek na prověření v rámci územního řízení, viz kap. B.10.1.2 část 1). 

10. Vyjádření OŽP KrÚ Jmk, z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší, příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) výše uvedeného 
zákona, uplatňuje stanovisko k předložené „Zprávě o uplatňování územního plánu Blansko“. 

Při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat 
podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení 
Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí 
tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu 
uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků 
Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění 
nařízení Jihomoravského kraje č. 11/2012. Podmínky ochrany ovzduší budou stanoveny v rámci 
správních řízení, bude nutné posuzovat je individuálně např. na základě zpracovaných rozptylových 
studií v rámci procesu EIA, procesu povolování vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem 
(možno využít kompenzační opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (v kompetenci 
ORP). Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl 
nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům 
obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění 
objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší - 
průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů, frekventovaných silnic, apod. 

Návrh změny územního plánu je v souladu s právními předpisy stanovenými na úseku ochrany ovzduší 
(rovněž v souladu se střednědobou strategií Ministerstva životního prostředí na zlepšení kvality ovzduší 
v ČR). 

Imisní situace v území Blanska je poměrně příznivá, nenacházejí se zde větší významné stacionární 
zdroje znečišťování ovzduší, větší znečištění ovzduší nezpůsobuje ani doprava. Lokálně může být 
zhoršena právě ve vazbě na dopravní stavby a výrobní areály při zhoršených rozptylových 
podmínkách. 

Kvalita ovzduší je celkově dobrá a řešené území nepatří do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Vzhledem k údolní poloze části sídla a charakteru aktivního povrchu je poměrně častý výskyt inverzí 
v údolích - tím je místně zvýšena akumulace škodlivých látek v ovzduší. 

Překračován je však imisní limit oxidu siřičitého a to pravděpodobně v celém řešeném území. 

Oxid siřičitý vzniká jako vedlejší produkt při spalování méně kvalitních fosilních paliv (hnědého uhlí, 
méně kvalitních benzinů nebo nafty, obsahujících sirné sloučeniny), značně toxický je pro rostliny 
(v ovzduší pozvolna oxiduje vzdušným kyslíkem za přítomnosti vody na kyselinu sírovou, která je spolu 
s kyselinou siřičitou příčinou kyselých dešťů, narušujících fotosyntézu). 

Město i místní části jsou zásobeny elektrickou energií a plynem, čímž je vytvořen předpoklad pro 
využívání medií bez negativních dopadů na ovzduší. 

Riziko zvýšené prašnosti způsobené větrnou erozí je v lesnatém území minimální. 

Kvalita ovzduší je relativně dobrá, lokálně zhoršena může být ve vazbě na dopravní 
stavby a výrobní areály při zhoršených rozptylových podmínkách. 
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Národní program snižování emisí ČR 

Většina požadavků není v podrobnosti územního plánu, respektive jeho změny, zachytitelná. 

Požadavkem pro územní plánování je: 

• Provazovat národní a krajské koncepce v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy,  územního 
rozvoje a ochrany životního prostředí s cílem zlepšení kvality ovzduší. 

Změna B2015-Z2 nenavrhuje nové záměry, které by měly být novým zdrojem znečištění ovzduší – 
některé záměry nebudou mít vliv prakticky žádný (např. rozvoj bydlení), v případě zapracování 
a následné realizace mimoúrovňového křížení železnice do Starého Blanska (dílčí změna B2015-A1i) by 
naopak mohlo dojít ke snížení imisí z automobilové dopravy, způsobené častým čekáním aut (bez 
vypnutí motoru) u úrovňového přejezdu. 

Je nadále sledováno snížení větrné eroze vhodným řešením zástavby a krajiny. 

B.9.6.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 

B.9.6.2.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura 

Koncepce řešení není návrhem změny narušena. 

Dílčí změnou č. B2013-Z1d je na základě záměru vlastníka navržena plocha přestavby P23 
v lokalitě Luhy východně ulice Pražské. 

Dílčí změnou č. B2015-Z2t je navržena plocha přestavby P21 v lokalitě při ulici Dvorské. 

B.9.6.2.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury není návrhem změny narušena. 

Dopravní řešení ÚP Blansko se upravuje dvěma dílčími změnami na silnicích III třídy: 

Dílčí změnou č. B2013-Z1h, kterou byla prověřena možnost rozšíření zástavby v plochách 
územních rezerv ve Starém Blansku, je upraveno dopravní řešení ÚP na základě zpracované 
podrobnější dokumentace. 

Dílčí změnou č. B2015-Z1i je územní rezerva pro přemostění železnice přeložkou silnice III. třídy 
č. 37937 převedena do návrhu a to na základě zpracované podrobnější dokumentace při vzájemné 
koordinaci požadavků silniční a železniční dopravy. 

Dílčí změnou č. B2015-Z2r bylo v návrhu pro společné jednání řešeno koncepční schéma využití 
ploch v Klepačově pro výstavbu RD a to návrhem veřejných prostranství (místní komunikace) vč. 
zařazení do VPS. Důvodem je skutečnost, že v dané lokalitě nelze neakceptovat tlak na rozvoj 
zástavby v její západní okrajové části s ohledem na narušení krajinného rázu. Výstavbu RD lze 
připustit pouze využitím části územích rezerv uvnitř lokality. Nové zastavitelné plochy však byly pro 
projednání s dotčenými orgány z řešení vyřazeny a ponechána byla pouze část plochy pro veřejně 
prospěšné stavby obslužného skeletu území tak, aby byly plochy územní rezervy v budoucnu vhodně 
dopravně napojitelné. V rozsahu vymezení zastavitelných ploch je naznačen budoucí rozvoj lokality. 

B.9.6.2.3 Vodní hospodářství 

Koncepce řešení zásobování vodou je upřesněna ve východní části řešeného území Blanska v k.ú. 
Těchov. 

Dle PRVK JmK byla plánována ČS a výtlačný řad DN 100 do VDJ Vavřinec. Napojení obce Vavřinec 
a jejích místních částí na skupinový vodovod Blansko je řešeno vzhledem k nedostatečné kapacitě 
u zdrojů a vzhledem k tomu, že tyto zdroje jsou z hygienického hlediska nevyhovující. 

V dosud platném ÚP Blansko je vodovod veden podél cesty, spojující Obůrku s místní částí obce 
Vavřinec – Veselicí). Na základě zpracované ÚS není vodovodní přivaděč veden z Obůrky do Veselice 
podél cesty v severní části Těchova, ale je nejprve veden k vodojemu Těchov a odtud pak do VDJ 
Veselice. 
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Koncepce řešení odkanalizování je upřesněna v jižní části řešeného území Blanska v k.ú. Blansko 
a Klepačov. 

Výtlačný řad kanalizace, navržený od ČS situované pod soutokem Svitavy s Punkvou do čistírny 
odpadních vod Blansko je z prostorových důvodů navržen nikoli po pravém, ale po levém břehu 
Svitavy. Zasahuje tak do k.ú. Klepačov. 

B.9.6.2.4 Energetika 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury není návrhem změny narušena. 

B.9.6.2.5 Spoje 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury není návrhem změny narušena. 

B.9.6.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 
a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, 
včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18 odst.5.SZ 

Celkově nedošlo v koncepci uspořádání krajiny k významným změnám.  
 
Prověřeny požadavky: 
Požadavek: stanovit podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu 
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu byly stanoveny již v platném ÚP 
Blansko, v rámci B2015-Z2 byly prověřeny a s ohledem na tendence výstavby objektů v parametrech 
RD v plochách určených pro rekreaci byly zpřesněny podmínky pro využití ploch RI. 

Požadavek: Ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona bude změnami prověřováno v případě 
pozitivního řešení návrhů skupiny změn B2015-Z2f, případně ve spojení s předměty B2015-Z2h-1,2, 
popř. v ostatních předmětech, kdy se nejedná o území v zastavěné části města, nebo již vymezené 
zastavitelné plochy. 

Jmenované záměry nebyly s ohledem na ochranu krajinného rázu i původní koncepci (nepodporující 
rozvoj pobytové rekreace v krajině) respektovány. Zapracované záměry nemají vliv na krajinu, 
nevyvolaly potřebu reagovat na ustanovení § 18 odst. 5 stavebního zákona. 

B.9.7 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit 

Požadavky na řešení nevyplývají. 

B.9.8 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné 
uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.  

Požadavky na doplnění VPS vyplývají ze změn v řešení veřejné vybavenosti – dopravní a technické 
infrastruktury. Byly doplněny následovně: 

B.9.8.1 Dopravní infrastruktura 

� WD01 – silnice III. třídy (přeložka silnice III/37937 přes železnici s přemostěním, vymezená 
jako koridor včetně všech souvisejících objektů a zařízení), 

� WD01 – silnice III. třídy (úprava oblouku silnice III/37937 v jižní části Starého Blanska, 
vymezená jako koridor včetně všech souvisejících objektů a zařízení). 

B.9.8.2 Technická infrastruktura 

� VT01 – koridory technické infrastruktury (vodovodní řady Těchov), 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 73 

� VT01 – výtlak kanalizace Blansko, Klepačov. 

B.9.8.3 Veřejně prospěšná opatření 

� ve změně nebyla vymezena. 

B.9.8.4 Návrh objektů k asanaci 

� ve změně nebyly vymezeny. 

Požadavky na doplnění VPS vyplývají také ze změn v řešení veřejných prostranství. Byly doplněny 
následovně: 

B.9.8.5 Stavby veřejné vybavenosti 

� ve změně nebyly vymezeny. 

B.9.8.6 Veřejná prostranství 

� PV – plochy veřejných prostranství v Klepačově, 

� PV – plochy veřejných prostranství v Těchově – Žižlavicích. 

B.9.9 Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního 
plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 
o parcelaci 

Změnou B2015-Z2 ÚP Blansko, dílčími změnami č. B2015-A1k a B2015-A1l je zpřesněna podmínka 
zpracovat na dané plochy územní studie a to stanovením termínu, v němž budou územní studie na 
prostor centra města kolem náměstí Republiky a na území přestavby Adastu vloženy do evidence 
územně plánovací činnosti – termín je stanoven do čtyř let od účinnosti změny B2015-Z2. Důvodem je 
skutečnost, že hrozí nekoncepční využití území. 

Ostatní územní studie budou vyhotoveny do čtyř let od data nabytí účinnosti územního plánu města 
nebo jeho změn. Po projednání a schválení ÚS budou územní studie vloženy do evidence územně 
plánovací činnosti. 

Změnou B2015-Z2 ÚP Blansko, dílčí změnou č. B2015-A1d je výstavba RD na zastavitelných plochách 
Z3a a Z3b v Těchově podmíněna dohodu o parcelaci. Důvodem jsou stávající nevhodné hranice 
parcel, které neumožňují racionální výstavbu. 

B.9.10 Požadavky na zpracování variant řešení 

Varianty nejsou řešeny. 

B.9.11 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu 
a na uspořádání jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu 
vyhotovení 

Požadavky pořizovatele na uspořádání, obsah změny a jejího odůvodnění byly respektovány, 
v detailech konzultovány s pořizovatelem. Změna ÚP Blansko B2015-Z2 je zpracována v souladu 
s platnou legislativou i aktuálními metodickými doporučeními. 
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B.9.12 Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území 

OŽP KrÚ JmK ve svém vyjádření uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního 
plánu Blansko na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“). Toto vyhodnocení je samostatnou 
přílohou změny ÚP Blansko B2015-Z2. 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras, 
vyloučila pro část řešeného území nacházející se na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras 
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. OŽP 
Jmk vydal stanovisko v rámci své kompetence v území mimo CHKO Moravský kras se stejným 
závěrem, že významný vliv na EVL ve smyslu § 45i) zákona lze vyloučit. 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů řešené změny ÚP Blansko B2015-Z2 na udržitelný rozvoj území 
není samostatně zpracováno. Změna nemá vliv na koncepci řešení ÚP Blansko a z toho plyne, 
že neovlivní ani udržitelný rozvoj území (neovlivňuje hodnocení území z hlediska tří pilířů URÚ – 
pilíře hospodářského, životního prostředí a soudržnosti obyvatel). 

B.9.13 Vyhodnocení požadavků Pořizovatele po společném jednání 

Úpravy návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 po společném jednání dle § 51 SZ vyplývající z požadavků 
pořizovatele.  

Dokumentace změn byla  upravena podle požadavků a připomínek dotčených orgánů a níže 
uvedených připomínek Pořizovatele tímto způsobem: 

1. Z obsahu vyhodnocení stanoviska dotčeného orgánu v kapitole B.6.1.2, text k bodu 4, 
a z vyhodnocení připomínky navrhovatele v kapitole B.15.1.2.2 vyplývá požadavek na vyřazení 
zastavitelné plochy 15 BV v k.ú. Klepačov (viz též bod 12.). 

Jednalo se o zastavitelnou plochu Z14 v k. ú. Klepačov, s označením záboru 15 BV. Plocha byla 
vyřazena, jelikož nebyla dostatečně odůvodnitelná, vzhledem k tomu, že v tomto katastrálním území 
nebyly využity zastavitelné plochy pro bydlení ani z 8% a nebyla navržena kompenzace (např. 
v podobě vyřazení jiných ploch příslušné rozlohy z návrhu). Úprava je v hlavním výkresu označena 
jako PSJ 4.1.  

2. Z obsahu vyhodnocení stanoviska dotčeného orgánu v kapitole B.6.1.2, text k bodu 5, 
a z vyhodnocení připomínky navrhovatele v kapitole B.15.1.2.2 vyplývá požadavek na vyřazení 
rozšíření zastavitelné plochy 10 BV v k.ú. Klepačov (viz též bod 12.). 

Jednalo se o zastavitelnou plochu Z9 v k. ú. Klepačov, s označením záboru 10 BV. Plocha byla 
zmenšena na původní velikost (přiměřeně vzhledem ke změnám v katastru), jelikož její rozšíření 
nebylo dostatečně odůvodnitelné, vzhledem k tomu, že v tomto katastrálním území nebyly využity 
zastavitelné plochy pro bydlení ani z 8% a nebyla navržena kompenzace (např. v podobě vyřazení 
jiných ploch příslušné rozlohy z návrhu).  Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.2.  

3. Z obsahu vyhodnocení v závěru kapitoly B.6.1.2 vyplývá požadavek na úpravu hodnocení SEA 
v souladu s výsledky projednání a dohodování změny B2015-Z2. 

Byl vypracován dodatek k vyhodnocení SEA (původním zpracovatelem), který opětovně zpracovával 
a doplňoval bod 1.2. Vztah územně plánovací dokumentace k jiným koncepcím o srovnání 
s následujícími materiály, s konkrétními údaji, poněvadž po odevzdání hodnocení SEA byly vydány ZÚR 
JMK a bylo nutné vyhodnotit vztah hodnoceného návrhu k ZÚR Jihomoravského kraje a k dalším, 
dosud nehodnoceným  koncepcím, soulad s národním plánem povodí Dunaje pro období 2015 – 2021, 
a vztah k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje pro období 2015 – 2021.  

4. Z obsahu vyhodnocení stanoviska dotčeného orgánu v kapitole B.6.1.3 vyplývá požadavek na 
úpravu dopravního řešení a opravu vymezení zastavěného území v lokalitách dotčených předměty 
změny B2015-Z2. 

Požadavek byl splněn, pro návrh řešení silnic III. tř. není stanoven tvar křižovatky, úprava byla 
provedena v legendě hlavního a koordinačního výkresu. Rozsah VPS WD01 byl upřesněn, viz kapitolu 
B.9.8.1. Zastavěné území bylo upraveno s přihlédnutím k ust. § 58 odst.2 písm. c) stavebního zákona, 
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a to v lokalitách, kde byly provedeny změny proti dosavadnímu ÚP, tedy v rámci rozsahu řešení 
změny. Tyto úpravy jsou v hlavním výkresu označeny jako PSJ 4.4. 

5. Z obsahu vyhodnocení stanoviska dotčeného orgánu v kapitole B.6.1.5, a SEA stanoviska v kapitole 
B.6.1.2 vyplývá požadavek na vyřazení dílčího předmětu řešení B2015-Z2j-2. 

Jednalo se o plochu změny v krajině K8 v k. ú. Těchov, s označením záboru 38 ZS. Plocha byla 
vyřazena, jelikož zde byla obava o zachování stávajícího stavu a nerozšiřování zástavby podél silnice 
do krajiny, a to v místech pro zástavbu nevhodných, neboť sousední plocha taktéž byla zahradou, ale 
ocitla se v zastavěném území a nyní je již plochou zastavitelnou. Úprava je v hlavním výkresu 
označena jako PSJ 4.5.  

6. Z obsahu vyhodnocení stanoviska dotčeného orgánu v kapitole B.6.1.9, vyplývá požadavek na 
prověření uplatněného požadavku na zapracování podmínky k zásobování požární vodou. 

Požadavek byl prověřen a bylo shledáno, že zabezpečení zdroje vody pro hašení požárů v souladu s § 
29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
využitelný pro zájmové plochy předmětných změn je již dostatečně řešeno v územním plánu a jeho 
dílčí změny tuto koncepci nenaruší. Je totiž navrženo „- zásobování vodou řešit tak, aby v řešeném 
území byly zajištěny podmínky pro hašení požárů“, což je přenositelné i na nové zastavitelné plochy. 

7. Z výsledku dohodování stanoviska dotčeného orgánu v kapitole B.6.1.17 vyplývá požadavek na 
vyřazení užité změny funkčního využití NS a zařazení konkrétních pozemků do návrhu ploch funkčního 
typu ZS. 

Požadavek byl splněn, byla vymezena plocha změny v krajině K9 v K. ú. Těchov a následně plocha 42 
ZS jako změna kultury. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.7.  

8. Vyhodnocení v kapitole B.6.1.2 obsahuje konkrétní pokyny dle ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

Dle těchto pokynů byla přepracována kapitola B.8. 

9. Vyhodnocení v kapitole B.6.1.18 obsahuje konkrétní pokyny dle ust. § 50 odst. 7 stavebního 
zákona, včetně informace o způsobu zajištění a zohlednění stanoviska SŽDC k vzájemnému vztahu 
navrženého přemostění železnice (dílčí předmět B2015-A1i) a záměru ZÚR JMK (RDZ07). 

Dle těchto pokynů byla přepracována kapitola B.7. 

10. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.1.1 vyplývá požadavek na vyřazení změny 
funkčního využití dle dílčího předmětu změny B2015-Z2s. 

Jednalo se o přestavbovou plochu Z22 v k. ú. Blansko. Plocha byla vypuštěna, jelikož se změnil 
vlastník a s ním také záměry na využití území.  Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.10. 

11. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.1.2 a zde zařazeného grafického podkladu 
vyplývá požadavek na úpravu funkčního využití ploch. 

Požadavek byl splněn, vymezená plocha dopravní infrastruktury silniční byla rozšířena o plochu, na 
které by měla být zřízena regulační stanice a parkování a příjezd do výrobního areálu. Vzhledem 
k uvažované budoucí infrastruktuře, ať už dopravní či technické, se tento požadavek jeví jako velmi 
vhodný. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.11. 

12. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.2.1 vyplývá požadavek na úpravu limitu využití 
zastavitelné plochy. V závěru vyhodnocení je poznámka k platné podmínce využití zastavitelné plochy 
Z11 v případě využití pozemků pro objekty bydlení. 

Požadavek byl splněn, zastavitelná plocha pro bydlení má upraven koeficient zastavěných ploch, a to 
v souladu s obecnými podmínkami využití území. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.12. 

13. Z vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.2.2 vyplývá pokyn pro zohlednění stanoviska 
dotčeného orgánu k zastavitelným plochám 15 BV a 10 BV na k.ú. Klepačov (viz body 1. a 2.). 

Požadavek byl splněn, viz vyhodnocení bodů 1. a 2. 

14. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.2.3 vyplývá požadavek na nové prověření 
možného rozsahu návrhových ploch ZS, v souladu s pokynem původního zadání změny v souvislosti 
s vyhodnocením připomínky v kapitole B.15.1.2.4 (viz bod 15). 
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Požadavek byl splněn, byla vymezena plocha změny v krajině K11 v k. ú. Těchov a následně plocha 41 
ZS jako změna kultury. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.14. 

15. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.2.4 vyplývá požadavek na nové prověření 
možného rozsahu dopravní obsluhy území rekreace a rozsahu návrhových ploch ZS v souladu 
s pokynem původního zadání změny, v souvislosti s vyhodnocením připomínky v kapitole B.15.1.2.3 
(viz bod 14) a s přihlédnutím k závěrečné části vyhodnocení kapitoly B.15.1.2.4 s poznámkami 
k předmětu nezohledněného dílčího návrhu změny B2015-Z2f-8, popř. též B2015-Z2f-7. 

Požadavek byl splněn, byla vymezena plocha změny v krajině K10 v k. ú. Těchov a následně plocha 40 
ZS jako změna kultury. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.15. 

16. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.2.7 vyplývá požadavek na nové prověření 
možného rozsahu návrhových ploch funkčního typu VD, v souladu s dohodou s dotčeným orgánem. 

Požadavek byl splněn, byla vymezena zastavitelná plocha Z52 v k. ú. Blansko. Úprava je v hlavním 
výkresu označena jako PSJ 4.16. 

17. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.3.2 vyplývá požadavek na zohlednění stavu 
zastavěného území. 

Požadavku bylo vyhověno, plocha byla přehodnocena a zapracována jako stabilizovaná plocha 
individuální rekreace, protože se plocha nachází v rámci zastavěného území a tato změna – zohlednění 
stávajícího stavu v zastavitelném území je bez vlivu. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 
4.17. 

18. Z obsahu vyhodnocení připomínky v kapitole B.15.1.3.3 vyplývá požadavek na úpravu podmínky 
využití části zastavěné plochy Z4 řešené zde privátním projektem. 

Požadavek byl splněn, zastavitelná plocha pro bydlení má upravenou výškovou regulaci zástavby, a to 
v souladu s předkládaným podrobnějším projektem. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 
4.18. 

19. Na základě konzultace vlastníka pozemku p.č. 364/98 v k.ú. Klepačov, který se dotázal na důvod 
zachování ploch veřejného prostranství v místě, kde nelze realizovat dopravní napojení navazujícího 
území. Dotaz se vztahoval k nezapracovanému předmětu změny B2015-A1h, kterou měly být 
prověřeny požadavky na dopravní skelet na přechodu zastavěného a nezastavěného území. Na okraji 
stabilizovaných ploch bydlení jsou v ÚP Blansko rezervovány tři polohy pro zatím blíže nespecifikované 
komunikace. Jedná se o plochy navazující na veřejnou účelovou komunikaci (výše uvedený pozemek 
a pozemek p.č. 364/131 v k.ú. Klepačov) a východní část pozemku p.č. 364/136 v k.ú. Klepačov, 
navazující na nekapacitní místní komunikaci, kde se mělo prověřit, v jaké poloze a kapacitě se bude 
řešit vozidlová pozemní komunikace a v souvislosti se záměrem Města Blansko vymezit, v návaznosti 
na zastavěné území, zastavitelnou plochu bydlení nebo územní rezervu. Projektant rozvoj území odmítl 
z důvodu minimálního využití dříve vymezených zastavitelných ploch a vzhledem k problémové poloze 
předmětného území. Zpřístupnění navazujících ploch nezastavěného území lze řešit v rámci již 
stanovených koridorů nebo režimu dle ust. § 18 odst. 5 stavebního zákona. Ze tří naznačených směrů 
se v současnosti jeví jako jediný vhodný ten na pozemku p.č. 364/136 v k.ú. Klepačov, který 
bezprostředně navazuje na stávající komunikaci v majetku Města Blansko. Dva severovýchodněji 
situované navazují na komunikaci ve spoluvlastnictví a správě obyvatel ulice a bez jejich vůle je 
obtížné prosazovat rozšíření cestní sítě do ploch, které, jako sousedé, chtějí ponechat nezastavěné. 
Uvažují pouze odkup obecního pozemku p.č. 364/1 v k.ú. Klepačov na rozšíření svých zahrad. Střední 
směr na pozemku p.č. 364/131 v k.ú. Klepačov je v současnosti znepřístupněn opatřením nestavební 
povahy, které stavební úřad odmítl odstranit, východní směr na pozemku p.č. 364/98 v k.ú. Klepačov 
není přirozeným ani dobře dostupným pokračováním veřejného dopravního skeletu a plocha je pro 
napojení navazujících pozemků nevhodná i z důvodu terénní konfigurace. Vlastník pozemku zde 
uvažuje rozšíření pozemku stavby rodinného domu s opěrnou zídkou a výstavbu garáže. Pro volný 
pohyb v území chce ponechat pouze úzký pruh v dimenzi podobného severněji situovaného opatření 
(cca 1m široký chodník k hospodě). Jeho záměr byl 10.05.2017 konzultován se zástupcem Města 
Blansko (odbor INV), který na dopravním využití této problémové plochy netrvá, pouze se dotázal na 
možnost zřízení obratiště pro svoz TKO. Poměry v závěru ulice však toto řešení neumožňují. 
V současnosti je obsluha území zajištěna tak, že vozidlo přijíždějící od místní komunikace v ul. Polní na 
rozcestí veřejné účelové komunikace v centrální části lokality bydlení zatočí vlevo (nahoru), obslouží 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 77 

zde přítomné nemovitosti (nádoby TKO jsou připraveny tak, aby byly v dosahu zadní části vozidla), 
pak couvá do spodní části ulice a po obsloužení nemovitostí odjíždí jízdou vpřed a odbočením vlevo 
z lokality. 

Požadavku bylo vyhověno, plocha byla přehodnocena a zapracována jako stabilizovaná plocha bydlení, 
protože se plocha nachází v rámci zastavěného území a tato změna – zohlednění stávajícího stavu 
v zastavitelném území je bez vlivu. Úprava je v hlavním výkresu označena jako PSJ 4.19. Vzhledem 
k tomu, že za předmětným napojením ploch není navržena žádná zastavitelná plocha, ani územní 
rezerva, není nutné za každou cenu držet v území prostor pro tři komunikace, které by napojily tuto 
část sídla do krajiny. 

21. Dokumentace pro řízení o návrhu ponese datum zpracování květen 2017. 

Požadavku bylo vyhověno. 

22. V návrhu textu řešení bude bod A.3.1 v části Staré Blansko přeformulován do podoby: 
V podkapitole Staré Blansko se v první větě ruší text „držen koridor územní ochrany“ a nahrazuje se 
„navržena plocha dopravní infrastruktury“. 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.3.1.1.1, část Staré Blansko. 

23. V návrhu textu řešení bude bod A.3.1 v části Staré Blansko bude doplněn text: na základě 
koordinovaného postupu Města Blansko, Krajského úřadu JMK, ostatních dotčených orgánů a subjektů 
a zejména SŽDC. Vztah k záměru ZÚR JMK bude konkretizován samostatně pořizovanou změnou ÚP 
Blansko B2017-ZUR. 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.3.1.1.1, část Staré Blansko. 

24. V návrhu textu řešení bude v bodu A.3.2.1 Zóna bydlení, podkapitole Rozvojové plochy pro bydlení 
v rodinných domech městského a příměstského typu vypuštěn text: „Z14 lokalita v Klepačově“. 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.3.2.1. 

25. Budou opraveny tabulky ploch změn a přestavby. 

Požadavku bylo vyhověno, viz Příloha č.2: Přehled návrhových ploch (tabulka). 

26. V návrhu textu řešení bude v bodu A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury bude přeformulován 
text v závorce do podoby: (propojení Starého Blanska, dle schváleného technického řešení, 
zohledňující i požadavky na budoucí úpravy v prostoru železničního koridoru). 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.4.2. 

27. V návrhu textu řešení bude v bodu A.6.2.2.1 uveden tento upravený text: 

Přípustné využití se v první větě upravuje a doplňuje text o upřesnění chat či rekreačních domků do 
podoby: 

plochy staveb pro zahrádkářskou činnost a rodinnou rekreaci ("objekty individuální rekreace" či 
"zahradní domky“, „sklady nářadí“, „přístřešky“ apod.), tj. staveb do 50 m2 zastavěné plochy s jedním 
nadzemním podlažím, případně podkrovím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m. Plochy zahrnují 
zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například 
veřejných prostranství a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Podmíněně přípustné využití se za text „trvale obývané byty“ doplňuje o text „a plošně rozsáhlejší 
stavby pro rodinnou rekreaci“. 

Nepřípustné využití je doplněno textem: „Od účinnosti změny B2015-Z2 nelze umísťovat stavby nad 
50 m2 zastavěné plochy s více než jedním nadzemním podlažím.“ 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.6.2.2.1. 

28. V návrhu textu řešení bude v bodu A.6.3.1.2 uveden tento upravený text: 

Přípustné – ruší se text „umístěny zde mohou být stavby a zařízení, které svým charakterem 
odpovídají způsobu využívání ploch soukromých zahrad.“ 
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Nahrazen je textem v odstavci Podmíněně přípustné, který se doplňuje „oplocení v polohách, kde bude 
posouzen a vyloučen negativní vliv na prostupnost území a zájmy ochrany přírody a krajiny, zahradní 
domky (stavby do 25m2, 1NP, nepodsklepené), stavby pro zahrádkaření (např. kůlna, domek na 
nářadí, včelín a pod.), vodní plochy v rozsahu do 1000 m2, garáže – pouze v plochách ZS, které jsou 
součástí zastavěných stavebních pozemků ve vymezení zastavěného území“. 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.6.3.1.2. 

29. V návrhu změn textu kapitoly A.10 bude uveden tento upravený text: 

V posledním odstavci se za první větu doplňuje text „Územní studie na prostor centra města kolem 
náměstí Republiky a na přestavbové území Adastu mají stanovenou lhůtu pro vložení do evidence 
územně plánovací činnosti do čtyř let od účinnosti změny B2015-Z2“. 

Požadavku bylo vyhověno, viz A.10. 

B.10 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

B.10.1 Odůvodnění urbanistické koncepce řešení 

B.10.1.1 Vymezení zastavěného území 

Byla provedena aktualizace zastavěného území k datu srpen 2016. Do zastavěného území byly 
zahrnuty zastavěné stavební pozemky, na kterých byla k tomuto datu zkolaudována stavba (došlo 
k zápisu do katastru nemovitostí). Rozestavěné stavby, které nebyly zkolaudovány, nelze s ohledem 
na platnou legislativu do zastavěného území zahrnout. V zastavěném území byl zohledněn současný 
stav a jako stabilizované byly zahrnuty i plochy, na nichž provedená stavba nebyla dosud zapsána do 
katastru nemovitostí, avšak dle místního šetření již stojí nebo je téměř dokončena v souladu 
s územním plánem a platnou legislativou. 

B.10.1.2 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby 
a systému sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce řešení se změnou B2015-Z2 v podstatě nemění. 

Změnou došlo v některých místech ke zmenšení nebo úplnému zrušení zastavitelných ploch (vlivem 
jejich převedení do ploch stabilizovaných, pokud byly již stavebně využity), v jiných místech došlo 
k rozšiřování nebo návrhu nových zastavitelných ploch. Rovněž u ploch přestaveb došlo ke změnám, 
byly vymezeny nové plochy. 

1) Byly navrženy tyto zastavitelné plochy, plochy přestaveb a plochy změn v krajině: 

k. ú. Blansko 

Z51 – plochy smíšené obytné venkovské (SV) –  plocha byla navržena s ohledem na požadavek 
B2013-Z1h v místě dosavadní územní rezervy R14 pro plochy smíšené obytné, je zde 
umožněn rozvoj bydlení spolu s rozvojem hospodářského zázemí pro výrobní činnosti, 
občanskou vybavenost a obslužnou sféru, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše 
a jsou slučitelné s bydlením. Jedná se zejména o možnost umísťování rodinných farem, které 
mohou mít i další využití, např. ubytovací služby apod.. Plocha byla vymezena i z toho důvodu, 
že tento způsob využití v území není zastoupen v dostatečné výměře, mimo jiné i proto, že 
některé plochy smíšené byly již převedeny do stabilizovaných ploch (např. plochy v údolí 
Punkvy), a je zde (v blízkosti výrobních areálů na okraji zástavby obce a přechodu zastavěné 
části sídla do krajiny) velmi vhodný. Plocha se nachází uvnitř zastavěného území na okraji 
zástavby Starého Blanska. Po dobu platnosti územního plánu bylo v katastru Blanska využito 
0,65 ha tj. 5 % zastavitelných ploch pro bydlení, asi 4,5 ha tj. 48 % zastavitelných ploch pro 
výrobu a cca 0,59 ha tj. 6,3 % zastavitelných ploch smíšených obytných. Z tohoto trendu 
vyplývá, že v území se rozvíjí především výroba a vzhledem k tomu, že změna územního plánu 
nevymezuje žádné další plochy pro výrobu, je vhodné vymezit nové zastavitelné plochy smíšené 
obytné a to především v plochách územních rezerv. Je zde třeba respektovat limity využití 
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území, a to zejména negativní vlivy z železniční dopravy a sousedních ploch výroby a zásady 
prostorového uspořádání (výška staveb a intenzita využití pozemku); 

Z52 – plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) – plocha byla navržena s ohledem na požadavek 
B2015-Z2p. Vzhledem k povaze požadavku zde byla navržena zastavitelná plocha pro silniční 
dopravní infrastrukturu (požadavek na parkování a odstavování vozidel). Vzhledem 
k předpokládaným podmínkám budoucího využití ploch u územní rezervy pro výrobu 
a skladování, lze konstatovat, že plocha dopravní infrastruktury negativně neovlivní budoucí 
využití plochy a je v souladu s územní rezervou pro výrobu. Je zde umožněno parkování, 
odstavování a garážování vozidel. Rozvoj je umožněn na části pozemku, která negativně 
neovlivní okolní krajinu a zeleň. Po dobu platnosti územního plánu bylo v katastru Blanska 
využito 0,65 ha tj. 5 % zastavitelných ploch pro bydlení, asi 4,5 ha tj. 48 % zastavitelných ploch 
pro výrobu a cca 0,59 ha tj. 6,3 % zastavitelných ploch smíšených obytných. Z tohoto trendu 
vyplývá, že v území se rozvíjí především výroba a vzhledem k tomu, že změna územního plánu 
nevymezuje žádné další plochy pro výrobu, je vhodné vymezit nové zastavitelné plochy pro 
činnosti doprovázející výrobu, což odstavování vozidel, zejména pro přepravu nákladů, je, a to 
zejména na plochách územních rezerv, kde je s podobným využitím území výhledově počítáno. 
Je zde třeba respektovat limity využití území, zejména vzhledem k ochraně krajinného rázu 
zásady prostorového uspořádání (výška staveb a intenzita využití pozemku); 

K15 – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) – plocha byla nově navržena s ohledem na požadavek 
B2015-Z2q v místě, kde je požadováno umístění oplocené zahrady. Jelikož se jedná 
o pozemek malého rozsahu, který neovlivní negativně přírodní podmínky a krajinu (prostupnost 
území bude zachována), nachází se v těsné blízkosti rekreačního objektu, ke kterému náleží, 
bylo požadavku vyhověno. Tato část území byla upravena s ohledem na stávající stav, mírně se 
zvětšila stabilizovaná plocha individuální rekreace a změnilo se vymezení veřejného prostranství; 

P20 – plocha přestavby na dopravní infrastrukturu silniční (DS) – plocha byla převedena z dosavadní 
územní rezervy R18 s ohledem na požadavek B2015-A1i v místě, kde je zpracována 
a projednána studie komunikačního propojení řekou a železničním koridorem rozdělené 
zástavby Blanska (technické řešení přeložky silnice III/37937) a doplnění jediného 
komunikačního koridoru v západní části zástavby města. Komunikace zajistí toto propojení 
mimoúrovňovým křížením s železnicí a nahradí tak dosavadní nevhodné úrovňové křížení silnice 
III/37937 s železniční tratí mezinárodního významu č. 260 na rozhraní ulic Rožmitálova 
a Komenského. Plocha přestavby byla vymezena na základě vybrané varianty III. územní studie 
s příslušnou prostorovou rezervou. Plocha je v souladu se ZÚR JMK, respektive s koridorem pro 
územní rezervu RDZ07, kterou ZÚR JMK vymezuje, neboť dle podrobné dokumentace navrhuje 
technicky a dopravně prověřené mimoúrovňové křížení železniční trati a silnice III. třídy, což je 
v zájmu bezkonfliktního provozu železniční dopravy v tomto koridoru; 

P21 – plocha přestavby na plochu smíšenou obytnou městskou (SM) – plocha byla navržena 
s ohledem na požadavek B2015-Z2t na plochách doposud tvořících část areálu obchodního 
centra na sídlišti Sever. Objekt, kterého se úprava týká, je v současnosti nedostatečně využit 
a je třeba hledat nové možnosti jeho využití, aby se zabránilo jeho chátrání. Nově požadovaná 
úprava využití území může pozitivně ovlivnit přestavbu části území a zkvalitnit městské 
prostředí. Jelikož se jedná o plochu na rozhraní obytných ploch a ploch občanského vybavení, je 
zde toto využití území vhodné a záměr je podpořen. V územním řízení bude třeba vyloučit 
negativní vlivy na chráněné prostory; 

P23 – plocha přestavby na občanské vybavení – veřejnou vybavenost (OV) a zeleň ochrannou 
a izolační (ZO) – plocha byla navržena s ohledem na požadavek B2013-Z1d. Jedná se o plochu 
přestavby dosavadního výrobního areálu, kde je výroba v útlumu. Za předpokladu, že negativní 
vlivy ostatních okolních ploch výroby nepřesahují hranice výrobních areálů se jedná o vhodné 
využití území, i díky tomu, že je navržena plocha izolační zeleně na rozhraní výrobního areálu 
a plocha občanského vybavení, kde má být umístěn domov nebo podobné sociální zařízení pro 
seniory, vhodně navazuje na sousední zastavitelnou plochu bydlení hromadného. Případné 
negativní vlivy z výroby na chráněné prostory staveb budou posuzovány v rámci územního 
řízení; 
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k. ú. Těchov 

Z29 – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Češkovice, sever – plocha byla 
navržena s ohledem na požadavek B2015-A1b v místě dosavadní územní rezervy R1 pro 
plochy rekreace na plochách přírodního charakteru, je zde umožněn rozvoj bydlení. Plocha byla 
vymezena v návaznosti na probíhající stavební rozvoj ve vedlejších zastavitelných plochách, 
které byly téměř z poloviny obestavěny, dopravní obsloužení plochy je zajištěno, místní 
komunikace je již realizována, využití území vhodně navazuje na okolní plochy. Vzhledem 
k rozsahu zastavitelného území a vzhledem k tomu, že jeho obsloužení inženýrskými sítěmi 
bude zajištěno v návaznosti na sousední plochy, tento návrh nezatíží nepřípustně území, je tedy 
projektantem podporován; 

Z30 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – plocha byla navržena 
s ohledem na požadavek B2015-Z2j-1. Jedná se o rozšíření ploch pro bydlení na konci 
zástavby rodinných domů. Podmínkou pro zástavbu v této lokalitě je vyřešení dopravní obsluhy 
budoucí zástavby (pravděpodobně dohodou se sousedem o užívání jeho vjezdu). Vzhledem 
k tomu, že plocha se nachází v zastavěném území, jeví se její využití pro bydlení jako logické 
a vhodné; 

Z31 – rekreace individuální (RI), Žižlavice – plocha byla navržena s ohledem na požadavek B2015-
Z2h-1 v místě, které je zahrnuto do zastavěného území, je zde umožněn rozvoj individuální 
rekreace. Plocha byla vymezena v návaznosti na stávající plochy rekreace, dopravní obsloužení 
plochy je zajištěno, využití území vhodně navazuje na okolní plochy. Vzhledem k rozsahu 
zastavitelného území, jeho poloze v zastavěném území a vzhledem k tomu, že jeho obsloužení 
bude zajištěno v návaznosti na sousední plochy, tento návrh nezatíží nepřípustně území, je tedy 
projektantem podporován; 

K3b – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS), Češkovice, lesní město – plocha byla navržena v místě 
původního návrhu zeleně ochranné a izolační, v souvislosti s realizací sousední plochy bydlení 
a požadavkem B2015-A1c, tato zeleň bude součástí zahrad rodinných domů, ale je třeba 
zachovat její nezastavitelnost z důvodů vedení vysokotlakého plynovodu; 

K9 – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS), Těchov – plocha byla navržena s ohledem na požadavek 
B2015-Z2i a pokyn pořizovatele (po společném jednání) PSJ 4.7 v místě, které navazuje na 
zastavěné území. Je zde navržena zeleň, která oddělí navrhované a stávající plochy bydlení od 
volné, extenzivně zemědělsky využívané, krajiny. Bude se jednat o nezastavěné (dle možnosti 
oplocené) plochy soukromých zahrad nebo sadů; 

K10 – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS), Žižlavice – plocha byla navržena s ohledem na požadavek 
B2015-Z2f-8 a pokyn pořizovatele (po společném jednání) PSJ 4.15 a s přihlédnutím ke 
stávajícímu využití území a činnostem úředně povoleným v místě, které je v současnosti 
využíváno jako zahrada či sad. Je zde navržena soukromá zeleň, která může být oddělena 
plotem od volné, extenzivně zemědělsky využívané, krajiny. Bude se jednat o nezastavěnou 
plochu soukromých zahrad nebo sadů, mimo vymezenou plochu oplocovat nelze pro zachování 
prostupnosti krajiny; 

K11 – zeleň soukromá a vyhrazená (ZS), Žižlavice – plocha byla navržena s ohledem na požadavek 
B2015-Z2f-2 a pokyn pořizovatele (po společném jednání) PSJ 4.14 a s přihlédnutím ke 
stávajícímu využití území a činnostem úředně povoleným v místě, které je v současnosti 
využíváno jako zahrada či sad. Je zde navržena soukromá zeleň, která může být oddělena 
plotem od volné, extenzivně zemědělsky využívané, krajiny. Bude se jednat o nezastavěnou 
plochu soukromých zahrad nebo sadů, mimo vymezenou plochu oplocovat nelze pro zachování 
prostupnosti krajiny; 
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2) Ke změnám došlo u těchto zastavitelných ploch a ploch změn v krajině: 

k. ú. Blansko 

Z10  – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Alešova – plocha byla zmenšena 
o cca 1/4 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do 
stabilizovaných ploch; 

Z14   – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Pod Strání – plocha byla zmenšena 
o cca 1/2 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do 
stabilizovaných ploch; 

Z36 – dopravní infrastruktura silniční (DS) – plocha byla upravena a zvětšena o cca 1/4 rozlohy dle 
předané územní studie; 

Z37a – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Nad Zborovcem – původní plocha 
Z37 byla zmenšena o cca 1/10 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla upravena 
a rozdělena na dvě části s ohledem na realizované veřejné prostranství, které je převedeno do 
stabilizovaných ploch veřejných prostranství; 

Z37b – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Nad Zborovcem – druhá část 
původní plochy Z37, podrobněji viz Z37a; 

Z41  – výroba a skladování – zemědělská výroba (VZ) –  plocha byla zmenšena o cca 1/3 rozlohy 
z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z49 – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Nad Zborovcem – plocha byla 
zmenšena o cca 1/4 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla upravena s ohledem na 
realizované veřejné prostranství, které je převedeno do stabilizovaných ploch veřejných 
prostranství; 

K4 – zeleň ochranná a izolační (ZO) – plocha byla zmenšena o cca 1/2 rozlohy, její část byla 
převedena do zastavitelných ploch veřejných prostranství pro umožnění realizace záměru 
B2013-Z1d a to přestavby části výrobního areálu na občanskou vybavenost, přičemž je nutné 
na části plochy K4 zajistit dopravní obsluhu nového využití; 

k. ú. Horní Lhota u Blanska 

Z2a – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Dlouhý – původní plocha Z2 byla, 
s ohledem na požadavek B2015-A1g, zmenšena o cca 1/2 rozlohy z důvodu částečné realizace 
záměru, byla upravena a rozdělena na dvě části s ohledem na navržené veřejné prostranství, 
které bylo nutno vymezit, neboť realizovaná část plochy uzavřela možnost obsloužit plochu 
z jižní strany a bylo třeba zajistit obsluhu zbylých zastavitelných ploch z východu. Realizovaná 
část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z2b – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Dlouhý – druhá část původní plochy 
Z2, podrobněji viz Z2a; 

Z4 – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), u plochy byla změněna výšková 
regulace zástavby z 1NP+P na 1NP na základě požadavku uplatněného po společném jednání 
(viz požadavek pořizovatele PSJ 4.18) z důvodu jednotného postupu možné realizace záměru 
staveb pro bydlení dle podrobné dokumentace; 

Z11 – výroba a skladování – průmysl (VP), Vojánky – plocha byla zmenšena o cca 1/18 rozlohy 
z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z14 – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Nad Zborovcem – plocha byla 
zmenšena o cca 1/7 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla upravena s ohledem na 
realizované veřejné prostranství, které je převedeno do stabilizovaných ploch veřejných 
prostranství; 

K3 – zeleň ochranná a izolační (ZO), Vojánky – plocha byla zmenšena o cca 1/9 rozlohy, 
v souvislosti s realizací sousední plochy, její část byla převedena do stabilizovaných ploch 
výroby a skladování; 
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k. ú. Těchov 

Z1 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Obůrka – plocha byla zmenšena o cca 
1/19 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do 
stabilizovaných ploch; 

Z3a – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, u školky – původní plocha Z3 
byla, s ohledem na požadavek B2015-A1d, zmenšena o cca 1/11 rozlohy, byla upravena 
a rozdělena na dvě části s ohledem na navržené veřejné prostranství, které bylo nutno vymezit, 
aby byla zajištěna obsluha celé zastavitelné plochy a komunikační provázanost v území; 

Z3b – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, u školky – druhá část původní 
plochy Z3, podrobněji viz Z3a; 

Z6a – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – původní plocha Z6 
byla zmenšena o cca 1/3 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla rozdělena na 6 částí, 
realizovaná část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z6b – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – druhá část původní 
plochy Z6, podrobněji viz Z6a; 

Z6c – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – třetí část původní 
plochy Z6, podrobněji viz Z6a; 

Z6d – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – čtvrtá část původní 
plochy Z6, podrobněji viz Z6a; 

Z6e – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – pátá část původní 
plochy Z6, podrobněji viz Z6a; 

Z6f – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, západ – šestá část původní 
plochy Z6, podrobněji viz Z6a; 

Z10 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, nová ulice – plocha byla 
zmenšena o cca 1/3 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla 
převedena do stabilizovaných ploch; 

Z11a – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Češkovice, sever – původní plocha 
Z11 byla zmenšena o cca 1/2 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla rozdělena na tři 
části, realizovaná část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z11b – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Češkovice, sever – druhá část 
původní plochy Z11, podrobněji viz Z11a; 

Z11c – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Češkovice, sever – třetí část původní 
plochy Z11, podrobněji viz Z11a; 

Z12 – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Češkovice, lesní město – plocha byla 
zmenšena na cca 1/4 původní rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část 
byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z13 – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Češkovice, zahradní město – plocha 
byla zmenšena o cca 1/5 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla 
převedena do stabilizovaných ploch; 

Z17 – rekreace individuální (RI), Žižlavice – plocha byla zmenšena o cca 1/5 rozlohy z důvodu 
částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z23 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, Na příčce – plocha byla 
zmenšena o cca 1/3 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla 
převedena do stabilizovaných ploch; 

Z28 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Těchov, Na příčce – plocha byla 
zmenšena o cca 1/4 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla 
převedena do stabilizovaných ploch veřejných prostranství; 
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K2 – zeleň ochranná a izolační (ZO), Češkovice, lesní město – plocha byla zmenšena o cca 1/2 
rozlohy, v souvislosti s realizací sousední plochy, její část byla převedena do stabilizovaných 
ploch bydlení a veřejných prostranství; 

K3a – zeleň ochranná a izolační (ZO), Češkovice, lesní město – plocha byla zmenšena o více než 1/2 
rozlohy, v souvislosti s rozdělením plochy, jejíž část byla převedena do návrhových ploch zeleně 
soukromé a vyhrazené a malá část do stabilizovaných ploch veřejných prostranství; 

k. ú. Lažánky u Blanska 

Z1a – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Marovky – plocha Z1 byla zmenšena 
o cca 1/3 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla rozdělena na dvě části, realizovaná 
část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z1b – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Marovky – druhá část původní plochy 
Z1, podrobněji viz Z1a; 

k. ú. Klepačov 

Z5 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Za příhonem – plocha byla zmenšena 
o cca 1/2 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do 
stabilizovaných ploch; 

Z8 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Široké – plocha byla zmenšena o cca 
1/2 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do 
stabilizovaných ploch; 

Z10a – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Za příhonem – plocha Z10 byla 
zmenšena o cca 1/10 rozlohy z důvodu návrhu plochy veřejného prostranství, a byla rozdělena 
na dvě části. Jedná se o plochu, která je přepracována v souvislosti s okolními plochami 
územních rezerv v lokalitě, kde je nutné zajistit jejich budoucí dopravní obsloužení, proto je 
změněna plocha Z10 a rozdělena na dvě části; 

Z10b – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Za příhonem – druhá část původní 
plochy Z10, podrobněji viz Z10a; 

Z11 – plochy smíšené obytné venkovské (SV) – u plochy byl změněn koeficient zastavěných ploch 
z 0,15 na (obecně přípustných) 0,30 na základě požadavku uplatněného po společném jednání 
(viz požadavek pořizovatele PSJ 4.12) z důvodu možné realizace záměru staveb pro bydlení, 
podmínka rozšíření místní komunikace a doplnění chybějících inženýrských sítí, stejně jako 
požadavky na kapacitu veřejných prostranství ve vztahu k zastavitelnému pozemku pro bydlení 
stále platí; 

k. ú. Olešná u Blanska 

Z3a – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Podlačí – plocha Z3 byla zmenšena 
o cca 1/2 rozlohy z důvodu částečné realizace záměru, byla rozdělena na 2 části, realizovaná 
část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z3b – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Za příhonem – druhá část původní 
plochy Z3, podrobněji viz Z3a; 

k. ú. Hořice u Blanska 

Z7 – plochy smíšené obytné venkovské (SV) – plocha byla zmenšena o cca 1/2 rozlohy z důvodu 
částečné realizace záměru, realizovaná část byla převedena do stabilizovaných ploch; 

Z10 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), Zahrádky – plocha byla upravena 
s ohledem na záměr B2013-Z1a, byla zvětšena o cca 1/2 rozlohy dle předložené studie, bylo 
upraveno umístění veřejného prostranství, které bylo přesunuto a vymezeno na úkor územní 
rezervy pro bydlení R1, která byla tímto zmenšena. Vzhledem k přilehlým plochám a jejich 
využití se jedná o obsahově i rozměrově drobnou změnu, která bude mít vliv pouze na umístění 
veřejného prostranství v dané lokalitě; 
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3) Byly vypuštěny tyto zastavitelné plochy: 

k. ú. Blansko 

Z20  – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) – plocha byla vypuštěna z důvodu realizace záměru, je 
převedena do stabilizovaných ploch; 

Z21  – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), Sloupečník – plocha byla vypuštěna z důvodu 
realizace záměru, je převedena do stabilizovaných ploch; 

Z24  – tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), Zborovce – plocha byla vypuštěna z důvodu realizace 
záměru, je převedena do stabilizovaných ploch; 

Z27  – plochy smíšené komerční (SK) – plocha byla vypuštěna, neboť je v současnosti využívána, 
byla převedena do stabilizovaných ploch výroby a skladování - drobné a řemeslné výroby (VD) 
dle skutečného využití, v návaznosti na sousední plochu autoservisu. Změna odpovídá řešení 
požadavku B2015-Z2l; 

Z29  – výroba a skladování - průmysl (VP), Blansko, sever - plocha byla vypuštěna z důvodu realizace 
záměru, je převedena do stabilizovaných ploch; 

Z43  – dopravní infrastruktura silniční (DS), parkoviště u nádraží - plocha byla vypuštěna z důvodu 
realizace záměru, je převedena do stabilizovaných ploch. Změna odpovídá řešení požadavku 
B2015-S1f; 

Z46  – výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD), plocha byla vypuštěna z důvodu 
realizace záměru, je převedena do stabilizovaných ploch; 

k. ú. Lažánky u Blanska 

Z6  – dopravní infrastruktura silniční (DS) - plocha byla vypuštěna z důvodu realizace záměru, je 
převedena do stabilizovaných ploch; 

k. ú. Klepačov 

Z3 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV), V pasekách – plocha byla vypuštěna 
z důvodu realizace záměru, je převedena do stabilizovaných ploch. 

B.10.1.3 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením 
převažujícího účelu využití (hlavní využití), přípustného využití, nepřípustného 
využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení 
podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků 
v plochách)  

Upraveny jsou podmínky využití ploch.  

Ve stanovení podmínek pro využití ploch rekreace – ploch staveb pro individuální rekreaci (RI) byl 
přesněji definován pojem staveb pro rodinnou rekreaci, jako objekty „individuální rekreace" či 
"zahradní domky", „sklady nářadí“, „přístřešky“ apod.), tj. staveb do 50 m2 zastavěné plochy s jedním 
nadzemním podlažím, případně podkrovím, podsklepené nejvýše do hloubky 3m, a zároveň bylo 
stanoveno v nepřípustném využití, že od účinnosti změny B2015-Z2 ÚP nelze umísťovat stavby nad 50 
m2 zastavěné plochy s více než jedním nadzemním podlažím. Tato přesnější definice má zabránit 
tomu, aby byly v těchto plochách povolovány stavby větší, které by měly rozsah rodinných domů 
a příslušné nároky na budování inženýrských sítí a obsluhy v území a vznikaly by tak nežádoucí kolonie 
celoročně obyvatelných a obývaných domů a nepřípustně by zatěžovaly území a narušovaly krajinný 
ráz. Toto zpřesnění bylo provedeno k zajištění ochrany krajinného rázu a ochrany krajiny ve vazbě na 
blízkou CHKO. Ze stejného důvodu bylo rovněž upřesněno podmíněně přípustné využití. 

Byly upřesněny podmínky pro využití ploch zeleně soukromé a vyhrazené, a to pro přípustné 
a podmíněně přípustné využití a to zejména kvůli vyloučení negativních vlivů na prostupnost území 
a zájmy ochrany přírody a krajiny. 

Byly doplněny podmínky pro využití ploch smíšených nezastavěného území, a to pro podmíněně 
přípustné využití a to zejména kvůli vyloučení negativních vlivů na prostupnost území. 
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Bylo upřesněno stanovení intenzit využití pozemků - index zastavěných ploch tak, aby byla vyloučena 
disproporce mezi podmínkami pro povolování staveb v plochách pro bydlení návrhových, tj. 
zastavitelných a přestavbových, a v plochách pro bydlení stabilizovaných. 

B.10.1.4 Odůvodnění řešení veřejné infrastruktury 

B.10.1.4.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura 

Koncepce řešení není návrhem změny narušena. 

Dílčí změnou č. B2013-Z1d je na základě záměru vlastníka navržena plocha přestavby P23 
v lokalitě Luhy východně ulice Pražská. V širších souvislostech bylo prověřeno možné využití plochy 
pro situování objektu sociálních služeb na místě objektu, kde došlo k ukončení výroby. Vzhledem 
k blízkosti ploch pro výrobu v ulici Pražské byl mezi plochami výroby v ulici Pražské a navrženým 
objektem sociálních služeb OV navržen prostor pro ochrannou a izolační zeleň ZO. Využití objektu 
sociálních služeb i pro bydlení pro seniory bude předmětem posouzení v podrobnější dokumentaci. 

Stávající domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou budou respektovány. 

Dílčí změnou č. B2015-Z2t je navržena plocha přestavby P21 v lokalitě při ulici Dvorská. V dosud 
platném ÚP je tato komerčně využívaná plocha součástí větší stabilizované plochy občanského 
vybavení – veřejné vybavenosti OV. S ohledem na současné komerční využití a rentabilitu jeho 
provozu je umožněna přestavba objektu na objekt se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné 
městské SM). Využití objektu i pro bydlení bude předmětem posouzení v podrobnější dokumentaci. 

B.10.1.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury není návrhem změny narušena. 

Dopravní řešení ÚP Blansko se upravuje dvěma dílčími změnami na silnicích III třídy: 

Dílčí změnou č. B2013-Z1h, kterou byla prověřena možnost rozšíření zástavby v plochách 
územních rezerv ve Starém Blansku, je upraveno i dopravní řešení ÚP na základě zpracované 
dokumentace „Úprava směrového oblouku sil. III/37937 nad St. Blanskem, ulice Brněnská“ (PIS 
Pechal s.r.o. Brno, XII/2014). Vybraná varianta je varianta č.3 červená. 

Dílčí změnou č. B2015-Z1i je územní rezerva pro přemostění železnice přeložkou silnice III. třídy 
č. 37937 převedena do návrhu a to na základě zpracované podrobnější dokumentace. Jedná se 
o dokumentaci „Technická studie Blansko, propojení ulice Svitavské (krajská silnice II/374) a ulice 
Brněnské (krajská silnice III/37937)“, Miroslav Patočka, listopad 2014. 

Dílčí změnou č. B2015-Z2r je řešeno koncepční schéma využití ploch v Klepačově pro výstavbu RD 
a to návrhem veřejných prostranství (místní komunikace) vč. zařazení do VPS. Důvodem je 
skutečnost, že v dané lokalitě nelze neakceptovat tlak na rozvoj zástavby v její západní okrajové části 
s ohledem na narušení krajinného rázu. Výstavbu RD lze připustit pouze využitím části územích rezerv 
uvnitř lokality. 

Upraveny jsou požadavky na řešení dopravy v klidu, které byly shledány příliš přísné, a to tak, že 
pokud bude požadavek 60% garáží (při počtu min. 1 odstavnou plochu pro 1 bytovou jednotku) 
integrovaných s obytnými objekty neproveditelný, mohou být zbudovány garáže hromadné.    

B.10.1.4.3 Vodní hospodářství 

Koncepce řešení zásobování vodou je upřesněna ve východní části řešeného území Blanska v k.ú. 
Těchov. 

Dle PRVK JmK byla plánována ČS a výtlačný řad DN 100 do VDJ Vavřinec. Napojení obce Vavřinec 
a jejích místních částí na skupinový vodovod Blansko je řešeno vzhledem k nedostatečné kapacitě 
u zdrojů a vzhledem k tomu, že tyto zdroje jsou z hygienického hlediska nevyhovující. 

V dosud platném ÚP Blansko je vodovod veden podél cesty, spojující Obůrku s místní částí obce 
Vavřinec – Veselicí). Na základě zpracované ÚS není vodovodní přivaděč veden z Obůrky do Veselice 
podél cesty v severní části Těchova, ale je nejprve veden k vodojemu Těchov a odtud pak do VDJ 
Veselice. 
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Koncepce řešení odkanalizování je upřesněna v jižní části řešeného území Blanska v k.ú. Blansko 
a Klepačov. 

Výtlačný řad kanalizace, navržený od ČS situované pod soutokem Svitavy s Punkvou do čistírny 
odpadních vod Blansko je z prostorových důvodů navržen nikoli po pravém, ale po levém břehu 
Svitavy. Zasahuje tak do k.ú. Klepačov. 

B.10.1.4.4 Energetika 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury není návrhem změny narušena. 

B.10.1.4.5 Spoje 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury není návrhem změny narušena. 

B.10.1.5 Koncepce uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny není návrhem změny narušena. 

B.10.1.6 Soulad s požadavky na ochranu civilizačních a přírodních hodnot 

Beze změn. 

B.10.1.7 Vymezení územních rezerv 

1) Ke změnám došlo u těchto územních rezerv: 

k. ú. Blansko 

R9  – bydlení individuální s převahou RD městského typu (BI), Zborovce – plocha byla zmenšena 
o cca 1/4 rozlohy z důvodu realizace záměru v navazujících plochách, realizovaná část byla převedena 
do stabilizovaných ploch veřejných prostranství; 

k. ú. Horní Lhota u Blanska 

R4 – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV) – plocha byla upravena a nepatrně 
zvětšena na základě úpravy dle skutečného stavu v území, kdy byla zastavěna sousední dosud 
zastavitelná plocha a v souvislosti s úpravou sousedících zastavitelných ploch, ke kterým bylo nutno 
navrhnut nový přístup; 

k. ú. Těchov 

R1  – rekreace na plochách přírodních (RN), Češkovice – plocha byla zmenšena o cca 1/2 rozlohy, 
protože její druhá polovina byla převedena do zastavitelných ploch pro bydlení, podrobněji viz kap. 
B.10.1.2 část 1); 

k. ú. Hořice u Blanska 

R2  – bydlení individuální – zástavba venkovského typu (BV) – plocha byla upravena a zmenšena 
cca o 1/11 na základě úpravy dle požadavku B2013-Z1a, kdy dochází ke změnám u sousední 
zastavitelné plochy na úkor této územní rezervy, podrobněji viz kap. B.10.1.2 část 2); 

2) Byly vypuštěny tyto územní rezervy: 

k. ú. Blansko 

R14  – plochy smíšené obytné venkovské (SV) – plocha byla vypuštěna z důvodu jejího přesunu do 
zastavitelných ploch s ohledem na požadavek B2013-Z1h, podrobněji viz kap. B.10.1.2 
část 1); 

R18 – dopravní infrastruktura silniční (DS) – plocha byla vypuštěna z důvodu jejího přesunu do ploch 
přestavby s ohledem na požadavek B2015-A1i, podrobněji viz kap. B.10.1.2 část 1); 
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B.10.1.8 Zdůvodnění VPS, VPO, asanace 

Požadavky na doplnění VPS vyplývají ze změn v řešení veřejné vybavenosti – dopravní a technické 
infrastruktury. Byly doplněny vzhledem k tomu, že se jedná o zásadní koncepční záležitosti, které je 
v území potřeba realizovat a to následovně: 

B.10.1.8.1 Dopravní infrastruktura 

Jedná se pouze o doplnění grafické části, protože jednotlivá doplnění jsou pouze součástí obecněji 
vymezených staveb. Obecně prospěšné řešení dopravních nedostatků a závad v území. 

� WD01 – silnice III. třídy (přeložka silnice III/37937 přes železnici s přemostěním), 

� WD01 – silnice III. třídy (úprava oblouku silnice III/37937 v jižní části Starého Blanska). 

B.10.1.8.2 Technická infrastruktura 

Jedná se pouze o doplnění grafické části, protože jednotlivá doplnění jsou pouze součástí obecněji 
vymezených staveb. Obecně prospěšné řešení pro zajištění dostatku kvalitní vody pro zásobování 
obyvatelstva. 

� VT01 – koridory technické infrastruktury (vodovodní řady Těchov), 

� VT01 – koridory technické infrastruktury (výtlak kanalizace Blansko, Klepačov). 

B.10.1.8.3 Veřejně prospěšná opatření 

� ve změně nebyla vymezena. 

B.10.1.8.4 Návrh objektů k asanaci 

� ve změně nebyly vymezeny. 

B.10.2 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Požadavky na doplnění VPS vyplývají ze změn v řešení veřejných prostranství. Byly doplněny vzhledem 
k tomu, že se jedná o zásadní koncepční záležitosti, které je v území potřeba realizovat a to 
následovně: 

B.10.2.1 Stavby veřejné vybavenosti 

� ve změně nebyly vymezeny. 

B.10.2.2 Veřejná prostranství 

V k.ú. Blansko se z výčtu parcel pro veřejná prostranství některé vyjímají kvůli zpřesnění ploch, změně 
v katastru nemovitostí či realizaci některých změn. 

� PV – plochy veřejných prostranství v Klepačově (parcela p.č. 381/19) – je třeba umožnit 
budoucí dopravní napojení a propojení plochy územní rezervy pro bydlení. Jedná se o budoucí 
veřejně přístupnou plochu veřejného prostranství zajišťující prostupnost zástavby a také 
vazbu na krajinu. 

B.11 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Vzhledem k tomu, že změnou B2015-Z2 ÚP Blansko jsou navrhovány nové zastavitelné plochy pouze 
omezeně, je toto vyhodnocení pro odůvodnění změny následující: 
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Vyhodnocení využití zastavitelných ploch ÚP Blansko bylo součástí „Zprávy o uplatňování ÚP Blansko 
s pokyny pro zpracování návrhu změn“ – zpracováno pořizovatelem dokumentace v listopadu 2015. 

V tomto vyhodnocení je uvedeno, že aktuálně jsou nejvíce naplňovány plochy občanského vybavení 
44% (v Blansku 88%), plochy průmyslu 24,7% (Blansko 37%) a plochy dopravy 22,4% (v Blansku 
18%). Nejméně jsou od doby vydání ÚP Blansko do současnosti (tj cca 4 roky) naplňovány vymezené 
plochy rekreace 3,9% (v Blansku 0%), plochy veřejných prostranství 7,9% (v Blansku 7%) a plochy 
bydlení 16,1% (v Blansku 6%). Prověřované plochy bydlení zahrnují jak plochy bytových domů, tak 
i plochy pro individuální výstavbu rodinných domů, přičemž plochy pro bydlení individuální (RD bez 
bytových domů) jsou aktuálně využity z 19%, nejvíce v části města Blansko - Těchov 32% a nejméně 
v částech města Blansko Klepačov (7%) Olešná a Lažánky (6%). V částech města Blansko Hořice 
a Dolní Lhota zatím nejsou využity vůbec. 

Při doplňujícím hodnocení Pořizovatele v závěru ledna 2017 (aktualizace údajů Zprávy o uplatňování 
ÚP Blansko z roku 2015) bylo zjištěno že plochy bydlení funkčního typu BI a BV jsou na jednotlivých 
částech území města Blansko využity takto: Blansko 20%, Dolní Lhota 0%, Horní Lhota 16%, Těchov 
16%, Obůrka 12%, Češkovice 56%, Lažánky 7%, Klepačov 8%, Olešná 7% a Hořice 0%. 

Změnou č. B2015-Z2 ÚP Blansko jsou nově navrhovány plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné 
pouze tam, kde bylo potřeba současný návrh ÚP upravit (dle změněných podmínek v území) nebo bylo 
logické umožnit využití proluk: 

Blansko – dílčí změna B2015-Z2t, návrh plochy smíšené obytné městské při ulici Dvorská, jedná 
se o přestavbu objektu občanského vybavení v zastavěném území s možností doplnění o byty, 

Blansko – dílčí změna B2015-Z2s, návrh plochy smíšené obytné městské mezi ulicemi Svitavská 
a Masarykova byl z řešení změny B2015-Z2 po společném jednání vyřazen, 

Blansko – dílčí změna B2013-Z1h, návrh plochy smíšené obytné venkovské v jižní části Starého 
Blanska, jedná se o převedení ploch územní rezervy v zastavěném území do zastavitelných ploch 
(reakce vlastníka pozemků na chystanou úpravu silnice III. třídy v sousedství), 

Hořice - dílčí změna B2013-Z1a, návrh plochy bydlení individuálního venkovského typu je pouze 
upraven s ohledem na zpracovanou územní studii (změna situování komunikace na veřejném 
prostranství) dochází k rozšíření lokality posunem návrhu obslužného skeletu jižním směrem, 

Klepačov – dílčí změna B2015-Z2r, návrh byl z řešení změny B2015-Z2 po společném jednání 
vyřazen, 

Těchov-Češkovice – dílčí změna B2015-A1b, návrh ploch bydlení individuálního s převahou RD 
městského typu. Jedná se o 1 parcelu, navazující na zainvestované území, výstavba zde umožní 
ekonomickou dostavbu dané lokality, 

Těchov - dílčí změna B2015-Z2j-1, návrh ploch bydlení individuálního venkovského typu je reakcí 
na polohu parcely v zastavěném území, 

Těchov - dílčí změna B2015-A1d, návrh ploch bydlení individuálního venkovského typu je pouze 
upraven s ohledem na potřebu situování komunikace na veřejném prostranství a následnou 
přeparcelaci. 

Celkově lze na plochách, nově navržených ve změně B2015-Z2 ÚP Blanska, realizovat v řešeném 
území přibližně 20 nových bytů, z toho cca 5 v rodinných domech (bez vlivu na nárůst počtu obyvatel 
města, bude se jednat spíše o navýšení obytného standardu občanů). Zábor ZPF se po změně B2015-
Z2 sníží o 6,9 ha. 

B.12 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Změna B2015-Z2 ÚP Blansko neřeší záležitosti nadmístního významu, upraveny jsou pouze jevy 
a podmínky místního významu. 
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B.13 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ 

LESA 

B.13.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
ZPF 

B.13.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení záboru ZPF bylo zpracováno v souladu s metodickými postupy, dle kterých byl 
vypracován ÚP Blansko (2011).  

Zábor ZPF je tedy hodnocen pro jednotlivá katastrální území, každé má i svou číselnou řadu. Lokality 
záboru ZPF (označovány číslem a kódem dle navrženého využití, např. „1 BV“) nejsou totožné se 
zastavitelnými plochami, plochami změn v krajině a plochami přestaveb zobrazenými ve výkresu 1) 
Základní členění území (označenými dle kategorií Z, K nebo P a číslem, např. „Z1“). 

Vyhodnocení je zpracováno v souladu s platnou legislativou (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho prováděcí vyhlášky), 
nebyla však zohledněno pozdější Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR 
a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“. 

B.13.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Struktura půdního fondu se k datu pořízení změny B2015-Z2 významně nezměnila. 

B.13.1.3 Agronomická kvalita půd 

Nedošlo ke změnám. 

B.13.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Nedošlo k podstatným změnám. 

B.13.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability 

Nedošlo ke změnám. 

B.13.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Změna B2015-Z2 se dotýká 12,8 ha zemědělské půdy v katastru Blanska a 19,8 ha ZPF v místních 
částech. Dotčením jsou chápány jakékoli úpravy lokalit záboru ZPF, zvětšení či zmenšení plochy, její 
odstranění či nové vymezení, změny kultur.  

Tyto úpravy se týkají v drtivé většině (96%) ploch na půdách nižší bonity (III.-V. třídy ochrany), jen 
okrajově se dotýkají půd chráněných. Na chráněných půdách navíc dochází výhradně ke zmenšování 
záboru, z nově navržených ploch se týká pouze malé části (0,09ha) pro plochu 58 DS ve Starém 
Blansku – což je mimoúrovňové křížení železnice uvnitř zastavěného území, reálné dotčení ZPF je 
zanedbatelné, vyvážené veřejným zájmem na zpřístupnění Starého Blanska a odstranění dopravní 
závady (neexistence jiného, než úrovňového železničního přejezdu). 

Celkově se zábor ZPF po změně B2015-Z2 sníží o 6,9 ha (porovnáno se záborem ZPF v platné ÚPD 
Blansko).  

Realizováno bylo 10,5 ha ploch navržených k záboru platným ÚP – tyto plochy již dál nejsou 
vyhodnoceny jako zábor, ze ZPF byly již vyjmuty.  

Nově navrženo změnou B2015-Z2 bylo celkem 3,6 ha lokalit záboru ZPF, z toho 2,7 ha v katastru 
samotného Blanska, 0,9 ha v místních částech, téměř výhradně na plochách III.-V. třídy ochrany. 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 90 

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch je podrobněji uvedeno v kap. B.11. 

V následujícím tabelárním přehledu jsou uvedeny pouze lokality záboru dotčené změnou B2015-Z2. 
Lokality schválené v platné ÚPD (které změnou nejsou nijak ovlivněny) není třeba znovu projednávat, 
nicméně pro demonstraci celkových záborů v daném území (a tedy i poměrného dotčení změnou 
B2015-Z2) jsou do celkových součtů započítány. Skutečné navýšení či snížení záboru je patrné ze 
sloupce „Rozdíl o který byl snížen nebo navýšen zábor ZPF změnou B2015-Z2 oproti platnému ÚP“ 
v následujících tabulkách. 

Lokality záboru ZPF, které byly schváleny platnou ÚPD a v rámci změny B2015-Z2 byly upraveny 
(zmenšeny z důvodů jejich částečného využití, případně zvětšeny s ohledem na konkrétní požadavek 
projednávané změny), jsou označeny modře. Označeny jsou pouze ty hodnoty, které byly v rámci 
změny upravovány (např.: pokud bylo zachováno navržené využití a upravena výměra, je text „bydlení 
individuální – venkovské“ černě, nová hodnota záboru je zobrazena modře, stejně jako rozdíl, 
udávající, o kolik se zvýšila či snížila výměra dané lokality záboru). Pro přehlednost a jednoznačnost je 
doplněna i hodnota záboru z platné ÚPD. 

V případě, že byla lokalita záboru z platného ÚP ke svému účelu využita zcela, není již dále hodnocena 
jako zábor ZPF a je z celkových součtů vyjmuta. V tabulce jsou takové položky označeny šedě. 

Lokality záboru nově vymezené změnou B2015-Z2 jsou označeny červeně. Tyto plochy jsou dále 
podrobněji odůvodněny pod tabulkovou částí. 
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Celkový přehled dotčených ploch ZPF – k.ú. Blansko 

Příloha č. 4: Zábor ZPF v navržených plochách zm ěn
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8 Blansko BI

bydlení individuální - 
městské a příměstské 0,41 TTP 34078 V. 0,54 0,41 0,41 0,41

Staré Blansko

plocha částečně 

real izována 

(zmenšena) -0,13

12 Blansko BI

bydlení individuální - 
městské a příměstské 0,1

orná, 

zahrada

34078

32951

V.

IV. 0,24 0,1 0,1 0,1

Staré Blansko

plocha částečně 

real izována 

(zmenšena) -0,14

19 Blansko OS

občanské vybevení - 
tělovýchova a sport 0,78

celá plocha již 

real izována -0,78

27 Blansko DS

dopravní infrastruktura - 
silniční 0,26

orná, 

TTP

30850

33111

III.

IV. 0,13 0,14 0,14 0,08 0,06

Staré Blansko

plocha mírně 

rozšířena (dle 

zpracované ÚS) 0,01

31 Blansko VP
výroba a skladování - 
průmysl 1,00

celá plocha již 

real izována -1,00

39 Blansko ZO
zeleň ochranná a 
izolační 0,22 TTP

33224

37889

32944

V.

V.

IV. 0,72 0,22 0,22 0,22

Luhy

plocha zmenšena - 

část změněna na 

návrh 

veř.prostranství -0,5

40 Blansko ZO
zeleň ochranná a 
izolační 0,14 orná 37889 V. 0,04 0,11 0,11 0,11 0,06

Blansko - sever 

(ul . Poříčí)

plocha rozšířena 

do plochy, která 

byla v ÚP 

navržena pro 

veřejné 

prostranství 0,07

48 Blansko BI
bydlení individuální - 
městské a příměstské 1,93 orná 32911 III. 2,21 1,93 1,93 1,93

Zborovce

plocha částečně 

real izována 

(zmenšena) -0,28

50 Blansko VZ výroba zemědělská 0,62 orná

53244

54078

V.

V. 0,90 0,62 0,62 0,62

Písečná

plocha částečně 

real izována 

(zmenšena) -0,28

Blansko PV
plochy veřejných 
prostranství 4,07

orná, 

TTP, 

zahrada

, sad

33715

33224

32911

32944

35600

32951

34078

37889

30850

33244

V.

V.

IV.

IV.

I.

IV.

V.

V.

IV.

V. 2,45 2,52 0,36 2,16 0,30 2,22
souhrnně pro celé 

k.ú. 0,07

56 Blansko BI
bydlení individuální - 
městské a příměstské 0,28 orná 32911 III. 0,36 0,28 0,28 0,28

plocha zmenšena - 

část realizována 

jako 

veř.prostranství -0,08

57 Blansko SV

plochy smíšené obytné 
venkovské 1,05 TTP 30850 III. 0,00 1,05 1,05 1,05

plocha nově 

navržena, resp. 

převedena z úz. 

rezervy do návrhu 1,05

58 Blansko DS

dopravní infrastruktura - 
silniční 2,17 zahrada

35600

32951

I.

IV. 0,00 0,12 0,09 0,03 0,12

plocha nově 

navržena, resp. 

převedena z úz. 

rezervy do návrhu 0,12

59 Blansko OV občanské vybavení 1,02 TTP

32944

33224

V.

V. 0,00 0,93 0,93 0,93

plocha nově 

navržena, v ÚP 

jako stav výroby 0,93

60 Blansko ZO
zeleň ochranná a 
izolační 0,57 TTP

32944

33224

V.

V. 0,00 0,57 0,57 0,57

plocha nově 

navržena, v ÚP 

jako stav výroby 0,57

39,5 31,32 30,95 5,68 25,27 10,33 20,62 2,06 -0,37
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Poznámka:  Modře označené hodnoty byly editovány v rámci změny B2015-Z2. Červeně označené 
položky byly navrženy zcela nově. 
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Celkový přehled dotčených ploch ZPF – místní části 

Zábor ZPF v navržených plochách zm ěn
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2
Horní 
Lhota BV

bydlení individální - 
venkovské 0,51 orná

32911
33224

III.
V. 1,05 0,51 0,51 0,51

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,54

10
Horní 
Lhota VP

výroba a skladování - 
průmysl 2,79 orná

35600
35800
32951
37889
33224

I.
II.
IV.
V.
V. 2,83 2,66 0,79 1,87 1,70 0,63

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,17

19
Horní 
Lhota BI

bydlení individuální - 
městské a příměstské 1,18 orná 32911 III. 1,37 1,18 1,18 1,18

plocha zmenšena - 
část realizována 
jako veř.prostranství -0,19

1 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 2,50

orná, 
zahrad
a

51210
53211
56811

II.
IV.
V. 2,65 2,50 0,70 1,80 2,43 0,07

Obůrka
plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,15

3 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,71 orná 53214 V. 0,78 0,71 0,71 0,71

plocha zmenšena - 
část změněna na 
návrh 
veř.prostranství -0,07

6 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 2,82

orná, 
zahr.

55001
53214

III.
V. 4,05 2,82 2,82 2,82

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -1,23

10 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,31 orná 53214 V. 0,43 0,31 0,31 0,31

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,12

11 Těchov BI
bydlení individuální - 
městské a příměstské 1,95 orná

53214
53211

V.
IV. 3,53 1,95 1,95 1,95

Češkovice
plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -1,58

12 Těchov BI
bydlení individuální - 
městské a příměstské 0,47 orná 53211 IV. 2,16 0,47 0,47 0,47

Češkovice
plocha z velké části 
realizována 
(zmenšena) -1,69

16 Těchov RI rekreace individuální 0,49 orná 53211 IV. 0,60 0,49 0,49 0,49

Žižlavice
plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,11

21 Těchov ZO
zeleň ochranná a 
izolační 0,16 orná 53211 IV. 0,34 0,16 0,16 0,16

Češkovice
plocha zmenšena 
dle parcelace a 
realizovaných 
navazujících ploch -0,18

23 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,33

orná, 
TTP

53204
53211
53214

IV.
IV.
V. 0,48 0,33 0,33 0,33

plocha se v ÚPD 
skládá ze 3 dílčích 
(oddělených) částí, 
z nichž 1 byla 
realizována, 
zbývající části se 
nemění -0,15

28 Těchov ZO
zeleň ochranná a 
izolační 0,16 orná

53214
53211

V.
IV. 0,44 0,16 0,16 0,16

Češkovice
plocha v severní 
části změněna na 
ZS (vymezena jako 
plocha 
39 ZS) -0,28

34 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,82

orná, 
TTP

53211
53214

IV.
V. 0,87 0,82 0,82 0,82

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,05

35 Těchov BI
bydlení individuální - 
městské a příměstské 0,39 orná 53214 V. 0,00 0,39 0,39 0,39

Češkovice
nově navržena (v 
ÚP úz.rezerva 
rekreace) 0,39

36 Těchov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,10

zahrad
a 53201 III. 0,00 0,10 0,10 0,10 nově navržena 0,10

37 Těchov RI rekreace individuální 0,40 TTP 53211 IV. 0,00 0,40 0,40 0,40
Žižlavice
nově navržena 0,40

39 Těchov ZS
zeleň soukromá a 
vyhrazená 0,25 orná 53214 V. 0,25 0,25

není záborem, 
změna kultury 0

40 Těchov ZS
zeleň soukromá a 
vyhrazená 0,1 orná 53211 IV. 0,1 0,1

není záborem, 
změna kultury 0

41 Těchov ZS
zeleň soukromá a 
vyhrazená 0,23 orná 53211 IV. 0,23 0,23

není záborem, 
změna kultury 0

42 Těchov ZS
zeleň soukromá a 
vyhrazená 0,13 TTP

53214    
53716

V.   
V. 0,13 0,13

není záborem, 
změna kultury 0
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1 Lažánky BV
bydlení individální - 
venkovské 0,67 orná 51814 IV. 1,02 0,67 0,67 0,67

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,35

3 Klepačov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,12

celá plocha již 

realizována -0,12

5 Klepačov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,16 orná

32954
32914

IV.
V. 0,31 0,16 0,16 0,16

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,15

8 Klepačov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,14 orná 33231 IV. 0,23 0,14 0,14 0,14

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,09

11 Klepačov BV
bydlení individální - 
venkovské 0,68 orná 32911 III. 0,76 0,68 0,68 0,68

část plochy 
vymezena jako 
návrh veř. 
prostranství pro -0,08

Klepačov PV
plochy veřejných 
prostranství 0,63 orná

34078
32914
32954
33231

V.
V.
V.
IV. 0,56 0,63 0,63 0,20 0,43

rozšířeno, resp. 
změněn navržený 
způsob využití (jako 
návrhové plochy 
veř. prostranství 
byly vymezeny 
plochy návrhové) 0,07

3 Olešná BV
bydlení individální - 
venkovské 0,23 orná

53214
53254

V.
V. 0,45 0,23 0,23 0,23

plocha částečně 
realizována 
(zmenšena) -0,22

10 Hořice BV
bydlení individální - 
venkovské 0,38 orná 53715 V. 0,25 0,38 0,38 0,38

navržené veř. 
prostranství 
přemístěno jižně 
(do plochy v ÚP úz. 
rezervy BV), 
zastavitelná plocha 
BV zvětšena, 
reálně však jde 
pouze o změnu 
navrženého využití 
(v ÚP navržené PV 
se mění na BV) 0,13

Hořice PV
plochy veřejných 
prostranství 0,16

orná, 
sad

53715
54078

V.
V. 0,21 0,16 0,16 0,04 0,16

část ploch 
navržených PV 
převedena do stavu 
dle skutečného 
využití, část 
přiléhající k ploše 
10 BV přesunuta a 
upravena dle 
podrobnější 
dokumentace -0,05

103,7 100,1 34,4 65,7 12,7 86,6 -6,48zábor celkem (místní části)  

Poznámka:  Modře označené hodnoty byly editovány v rámci změny B2015-Z2. 

Červeně označené položky byly navrženy zcela nově. 
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Odůvodnění záboru na plochách nově navržených změnou B2015-Z2: 

Dále budou podrobněji odůvodněny pouze nově navržené plochy, ostatní plochy byly již projednány 
platným ÚP, jejich realizaci (úplnou či částečnou) není třeba zdůvodňovat - toto se týká i lokalit 27 DS 
(schválena v platném pro úpravu oblouku silnice ve Starém Blansku, změnou upraven tvar plochy dle 
zpracované ÚS) a 40 ZO (v platném ÚP schválená plocha veřejných prostranství byla částečně 
převedena do stabilizovaných ploch dle skutečného využití, podlimitní zbytek této plochy byl přiřazen 
k sousedící navržené ploše zeleně ochranné a izolační). 

k.ú. Blansko: 

57 SV – plocha smíšená obytná venkovská, navržená na okraji zástavby Starého Blanska. Jedná se 
o převedení územní rezervy (SV) do návrhu. Vyžádá si zábor 1,05 ha na trvalých travních porostech na 
půdách III. třídy ochrany. Plocha se nachází v zastavěném území města. V současnosti leží ladem, 
není zemědělsky obhospodařována, většina plochy je spíše charakteru zeleně přírodního charakteru. 
Realizací této plochy nebude narušena organizace půdního fondu ani snížena produkční schopnost. 
Plochy smíšené venkovské navíc předpokládají reálný zábor menší (RD a případné výrobní a další 
účelové objekty), částečné zachování zemědělského využití pozemků. 

58 DS – zábor pouze 0,12 ha zahrad v zastavěném území (na půdách I. a IV. třídy ochrany). Celková 
výměra záměru je 2,17 ha, jedná se o plochu přestavby pro dopravní infrastruktury převedenou 
z územních rezerv do návrhu a upřesněnou dle zpracované územní studie. Veřejný zájem na realizaci 
mimoúrovňového křížení železnice a napojení místní části Staré Blansko, je neoddiskutovatelný. 

59 OV – zábor cca 1 ha trvalých travních porostů na půdách V. třídy ochrany v zastavěném území. 
Jedná se o plochu přestavby – využití dnes nedostatečně využívaného areálu. Pozemky jsou sice 
vedeny v KN jako trvalé travní porosty, nejsou ale takto využívány, jsou součástí nevyužívaného areálu 
výroby. Využití takových ploch by mělo být preferováno před skutečnými zábory zemědělské 
(a zemědělsky využívané) půdy. 

60 ZO – navazuje na předchozí plochu, tvoří jeden záměr: jde o trvalý travní porost v zastavěném 
území na půdách V. třídy ochrany. 0,57 ha je navrženo pro nestavební účely – vytvoření lemu izolační 
a ochranné zeleně, která by oddělovala objekt bydlení pro seniory od výrobních ploch a zvyšovala tak 
komfort bydlení. I zde se jedná o plochy, kde v současnosti zemědělská činnost neprobíhá.  

k.ú. Těchov 

35 BI – plocha pro rozšíření lokality bydlení o 0,4 ha na půdách V. třídy ochrany mimo zastavěné 
území (i když s vazbou na něj, respektive na zastavitelné plochy) v místní části Češkovice. Přiléhající 
lokalita byla již téměř z poloviny zastavěna, realizována byla nezbytná dopravní a technická 
infrastruktura. Právě s ohledem na realizovanou infrastrukturu i na nespornou dynamiku tohoto území 
byl tento záměr zohledněn, ačkoli ÚP Blansko v tomto prostoru vymezil územní rezervu rekreace na 
plochách přírodního charakteru. Ta byla změnou Z2015-Z2 zachována, i když zmenšena.  

36 BV – plocha 0,1 ha na půdách III. třídy ochrany pro dostavbu jediného domu v zastavěné území 
na okraji Těchova. Parcela je v současnosti využívána jako zahrada, toto využití bude z velké části 
zachováno. Parcela byla navržena k dostavbě s ohledem na hranici zastavěného území, další 
rozšiřování zástavby tímto směrem není v současnosti žádoucí. 

37 RI – plocha o výměře 0,4 ha na trvalém travním porostu IV. třídy ochrany. Plošné rozšiřování 
rekreační lokality Žižlavice bylo s ohledem na ochranu krajiny (zejména krajinného rázu) vyhodnoceno 
jako nežádoucí, nicméně tato plocha je v ÚP uvedena jako zahrada a je situována v zastavěném území 
– její realizací tedy k plošnému rozšíření nedojde. 

39 ZS - plocha pro změnu kultury na půdách V. třídy ochrany v Češkovicích. Plocha byla v ÚP Blansko 
schválena pro zábor pro nestavební využití – zeleň ochrannou (důvodem bylo vedení vysokotlakého 
plynovodu). Změnou Z2015-Z2 bylo změněno navržené využití na plochu zeleně soukromé 
a vyhrazené, nově se tedy nebude jednat o zábor, ale o změnu kultury (z orné půdy na zahradu).  

40 ZS - plocha pro změnu kultury na půdách IV. třídy ochrany v Žižlavicích. Plošné rozšiřování 
rekreační lokality Žižlavice bylo s ohledem na ochranu krajiny (zejména krajinného rázu) vyhodnoceno 
jako nežádoucí, nicméně tato plocha je intenzívněji využívána, je navržena jako zeleň soukromá 
a vyhrazená, je na ní vhodné umístit zahradu nebo sad. Její realizací k plošnému rozšíření zastavěného 
území nedojde. Změnou Z2015-Z2 bylo změněno stávající využití na návrhovou plochu zeleně 
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soukromé a vyhrazené, nově se tedy nebude jednat o zábor, ale o změnu kultury (z orné půdy na 
zahradu). 

41 ZS - plocha pro změnu kultury na půdách IV. třídy ochrany v Žižlavicích. Plošné rozšiřování 
rekreační lokality Žižlavice bylo s ohledem na ochranu krajiny (zejména krajinného rázu) vyhodnoceno 
jako nežádoucí, nicméně tato plocha je intenzívněji využívána, je navržena jako zeleň soukromá 
a vyhrazená, je na ní vhodné umístit zahradu nebo sad. Její realizací k plošnému rozšíření zastavěného 
území nedojde. Změnou Z2015-Z2 bylo změněno stávající využití na návrhovou plochu zeleně 
soukromé a vyhrazené, nově se tedy nebude jednat o zábor, ale o změnu kultury (z orné půdy na 
zahradu). 

42 ZS - plocha pro změnu kultury na půdách V. třídy ochrany v Těchově. Tato plocha tvoří přechod 
zastavěného území do krajiny, je využívána, je navržena jako zeleň soukromá a vyhrazená, je na ní 
vhodné umístit zahradu nebo sad. Její realizací k plošnému rozšíření zastavěného území nedojde. 
Změnou Z2015-Z2 bylo změněno stávající využití na návrhovou plochu zeleně soukromé a vyhrazené, 
nově se tedy nebude jednat o zábor, ale o změnu kultury (z orné půdy na zahradu). 

B.13.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
PUPFL 

B.13.2.1 Použitá metodika 

Použitá metodika odpovídá postupům, dle kterých byl vypracován ÚP Blansko (2011), je v souladu 
s platnou legislativou. 

B.13.2.2 Všeobecné údaje o lesích v řešeném území 

Tyto údaje se od doby vydání platného ÚP Blansko podstatně nezměnily. 

B.13.2.3 Vyhodnocení požadavků na zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa  

Pozemků určených k plnění funkcí lesa se dotýká jediný záměr změny B2015-Z2 a to je plocha 
dopravní infrastruktury silniční (58 DS) pro vybudování mimoúrovňového křížení železnice a napojení 
západní části Blanska (= celého Starého Blanska). V této části se nacházejí fragmenty lesa, které 
budou tímto záměrem dotčeny. Nicméně jedná se pouze o 0,05 ha PUPFL (lesy hospodářské), 
situované hluboko uvnitř zastavěného území. Veřejný zájem na vybudování tohoto dopravního spojení 
mnohonásobně převáží nad rozsahem dotčení PUPFL a celkovým vlivem na lesní půdní fond v řešeném 
území. 

B.13.2.4 Navrhovaná opatření 

Nejsou navrhována žádná nová opatření ani plochy lesní. 

B.14 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Termín pro uplatnění námitek dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona (námitky lze uplatnit pouze ve 
stanovené lhůtě řízení o návrhu změny) byl odvozen z termínu veřejného projednání, které se 
uskutečnilo 22.06.2017, na 29.06.2017 s tím, že k později uplatněným připomínkám se nepřihlíží. 
Námitky jsou na základě ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona oprávněni podat pouze vlastníci pozemků 
a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při zpracování tohoto 
vyhodnocení bylo zjištěno, že ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly uplatněny námitky k návrhu řešení změny B2015-Z2 není nutné 
zpracovávat návrh rozhodnutí o námitkách, které by mohly ovlivnit podobu řešení (výrok opatření 
obecné povahy).   
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B.15 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

B.15.1 Připomínky ke společnému jednání 

V průběhu projednání v režimu společné jednání dle ust. § 50 stavebního zákona bylo uplatněno 
několik připomínek k nezapracovaným částem návrhu (navrhovatelé změn, popř. jejich nástupci), 
připomínek ke způsobu řešení, připomínek s charakterem návrhu na pořízení změny (opožděné 
požadavky ke Zprávě o uplatňování ÚP Blansko s funkcí zadání) i samostatných návrhů na pořízení 
změny ÚP Blansko dle ust. § 46 stavebního zákona. Všechna podání byla Pořizovatelem ve spolupráci 
s určeným zastupitelem vyhodnocena a postoupena k posouzení příslušným dotčeným orgánům 
a projektantovi změny B2015-Z2 ve formě uceleného textu vyhodnocení společného jednání, kde byla 
podání v úplném znění řazena chronologicky, ale ve snaze o větší přehlednost podkladu též po 
jednotlivých předmětech, v ucelených blocích v případě vícečetné komunikace. 

Termín pro uplatnění připomínek dle ust. § 50 odst. 3 stavebního zákona byl odvozen z termínu 
oznámení zveřejnění úplných podkladů Návrhu změny ÚP Blansko B2015-Z2 na 05.01.2017. Ke 
zveřejnění úplných podkladů došlo 21.11.2016, po doplnění samostatného dokumentu vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejná vyhláška o zveřejnění úplných podkladů projednání byla 
vyvěšena 21.11.2016, tedy ještě v době vyvěšení původní vyhlášky z 10.11.2016 s oznámením 
možnosti uplatnění připomínek, a byla sejmuta 07.12.2016.  

B.15.1.1 Připomínky k zapracovaným návrhům změn 

Návrh změny B2015-Z2 byl zpracován na základě hodnocení požadavků a doplňujících údajů Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Blansko za období 12/2011 – 12/2015, která byla schválena přijetím 
usnesení č. 23 na 7. zasedání Zastupitelstva města Blansko 15.12.2015. Projektant v představeném 
návrhu řešení vyjadřuje svůj odborný názor na řešení požadavku, který se nemusí shodovat 
s představami navrhovatele. K řešení vzniklé situace pak slouží možnost uplatnit připomínku ke 
zveřejněnému návrhu ve společném jednání. O vypořádání připomínky rozhoduje Pořizovatel ÚPD ve 
spolupráci s určeným zastupitelem prostřednictvím tohoto vyhodnocení na základě ust. § 51 odst. 1 
stavebního zákona. 

B.15.1.1.1 Záhorský & syn spol. s r.o. 

Upozornění na změnu vlastníka a změnu záměru s požadavkem na vyřazení předmětu změny B2015-
Z2s z projednání. Pořizovatel vyhodnotil důvod jako opodstatněný a dal projektantovi pokyn 
požadavek zohlednit. 

B.15.1.1.2 GasNet s.r.o. – GridServices 

Připomínka s požadavkem na zohlednění dohodnuté polohy nově navržené regulační stanice plynu RS 
VT1JSTL v předmětu B2015-A1i. Pořizovatel vyhodnotil požadavek jako relevantní a dal projektantovi 
pokyn požadavek zohlednit úpravou řešení dílčího předmětu změny B2015-A1i. Původně navržené 
plochy funkčního typu ZV byly nahrazeny zastavitelnou plochou DS, ve které se připouští výstavba 
technického vybavení. Vzhledem k poloze předmětné plochy pro realizaci RS a navazujících ploch pro 
odstavení nákladních vozidel lze vyloučit významnou změnu vlivů vůči chráněným prostorům 
navazujících funkčních ploch. Navržené využití je však vhodnější vůči navazujícím plochám funkčního 
typu VP. Využití mezilehlých ploch pro veřejnou zeleň sice mohlo příznivě ovlivnit celkový charakter 
a klima prostředí, ale vzhledem k fyzické obklopenosti plochami dopravy a výroby bylo anomálií. 

B.15.1.1.3 B2013-Z1h, STROJE SVOBODA s.r.o. 

Připomínka s požadavkem na zohlednění změny záměru v předmětu B2013-Z1h. Původní požadavek 
spočíval v převedení ploch ZP do SV, na které směrem k nádraží ČD navazují plochy VP. Nově byla 
požadována změna na vymezení ploch funkčního typu BH, a to v celém rozsahu stávajících ploch ZP 
(SV) a VP. Pořizovatel vyhodnotil požadavek jako ne zcela odůvodněný. Původně uplatněný návrh na 
pořízení změny z roku 2013 byl zohledněn pouze částečně. Ve Zprávě o uplatňování ÚP Blansko z roku 
2015 byl specifikován návrh vlastníka na využití ploch pro zástavbu městského typu, který projektant 
neakceptoval a navrhl rozšíření méně intenzivní formy zástavby funkčního typu SV, s kombinací 



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 97 

menších kapacit bydlení a dominantní nebytové funkce, charakteru nepřípustného v běžných plochách 
bydlení BV, BI, BH. Ve vztahu k zájmům vlastníka pozemků však i toto řešení znamenalo významný 
posun, protože se původně jednalo pouze o plochy územní rezervy. Pořizovatel odůvodnění 
projektanta akceptoval jako udržitelné. Dopravní napojení ploch je problémové (horizont úprav zatím 
nebyl stanoven) a tato enkláva je situována ve značné vzdálenosti od centra města. Aktuálně 
uplatněná připomínka modifikuje původní záměr do podoby, u které nebylo možné očekávat 
bezproblémové zapracování ani projednání mj. proto, že se jedná o požadavek nad rámec původního 
zadání změny a v kolizní poloze z hlediska neprověřených negativních vlivů dopravy a s problémovou 
dostupnosti veřejné infrastruktury. Vzhledem k dosaženému konsensu a věcným aspektům řešení 
nebyla připomínka hodnocena jako nesouhlas s řešením změny ÚP Blansko představeným ve 
společném jednání a grafická část návrhu proto nebyla vrácena na předchozí stav. Bude ponecháno 
řešení projednané ve společném jednání, které žádný další účastník nerozporoval. V daných plochách 
bude možno realizovat projekty pod platnými podmínkami ÚP Blansko (plochy funkčního typu SV a VP) 
nebo dané území připravovat pro změnu v některé z příštích aktualizací s tím, že využití v intencích 
aktuálně uplatněného požadavku je podmíněno úpravou předřazeného dopravního skeletu, kde chybí 
plochy pro pěší, rozšířením technické infrastruktury a zejména hodnocením reálných možností změn vy 
využití ploch. Před podáním nového návrhu na pořízení změny ÚP Blansko by měly být posouzeny 
negativní vlivy z dopravy (silnice a železnice). 

B.15.1.2 Připomínky k nezapracovaným návrhům změn 

Návrh změny B2015-Z2 byl zpracován na základě hodnocení požadavků a doplňujících údajů Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Blansko. Projektant v představeném návrhu řešení vyjadřuje svůj 
odborný názor na vhodnost a možnosti změn v území a je do značné míry odpovědný za průběh 
projednání. Proto jednotlivé návrhy hodnotí i z pohledu předpokládaných stanovisek dotčených orgánů 
zejména v situacích, kdy byl jejich charakter anoncován v požadavcích k textu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Blansko a kdy například došlo ke schválení pořízení změny bez zohlednění stanoviska 
Pořizovatele dle ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona. Projektant svůj názor doplňuje odůvodněním, 
které je následně precizováno Pořizovatelem - zejména v případě uplatnění připomínek - tak, aby 
v návazném řízení o návrhu, pokud možno, nedošlo k uplatnění námitek. 

B.15.1.2.1 Vratislav Zouhar 

Připomínka s požadavkem na rozšíření ploch bydlení funkčního typu BV v předmětu B2015-Z2r byla 
doplňujícím podáním, po vysvětlení důvodů nezapracování předmětu do návrhu změny B2015-Z2, 
přeformulována na požadavek změny koeficientu zastavěné plochy ZP z hodnoty 0,15 na hodnotu 0,3. 
Požadavek byl konzultován s OŽP MěÚ Blansko na úseku ochrany krajinného rázu. Pořizovatel 
vyhodnotil požadavek jako možný a dal projektantovi pokyn požadavek zohlednit. Vymezení nových 
zastavitelných ploch bydlení nelze v území části města Blansko – Klepačov, kde je aktuální podíl využití 
zastavitelných ploch pouze cca 8%, udržitelně obhájit. Oproti tomu změna intenzity využití plochy, při 
zachování původního funkčního typu, nemůže mít zásadní vliv na okolí (každý záměr v této ploše bude 
řešen v režimu umístění stavby), lze podmínku využití plochy upravit bez rizika na průběh projednání 
změny B2015-Z2. Využití zastavitelné plochy Z11 je v ÚP Blansko podmíněno rozšířením místní 
komunikace a doplněním chybějících inženýrských sítí, což platí i v případě umístění objektu s čistě 
obytnou funkcí na základě prováděcího předpisu stavebního zákona, upravujícího vztah zastavitelného 
pozemku s rodinným nebo bytovým domem a požadavků na kapacitu veřejných prostranství. 
V případě staveb, u nichž obytná funkce nepřevažuje, se posuzuje pouze kapacita komunikace 
a dostupnost nezbytných inženýrských sítí. V koncové poloze zástavby jsou požadavky na koordinaci 
jiné než v centrální části území. 

B.15.1.2.2 Martin Mojžíšek a Věra Staffová 

Připomínka s požadavkem na rozšíření ploch bydlení funkčního typu BV v předmětu B2015-Z2r. 
Pořizovatel vyhodnotil požadavek jako problémový, protože v území části města Blansko – Klepačov je 
velmi nízký podíl využití zastavitelných ploch a vymezení nových zastavitelných ploch bydlení nelze 
udržitelně obhájit. Pořizovatel přitom v roce 2015 souhlasil s prověřením možností změn v tomto 
území v souvislosti s celkovou změnou poměrů. Původní řešení ÚPn SÚ Blansko z roku 1998, ve stavu 
po schválení změny K3 v roce 2002 a ve stavu po vydání změny K8 v roce 2008, přenesené do ÚP 
Blansko z roku 2011, totiž bylo překonáno majetkovými změnami a korigovanými záměry a severně od 
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komunikace v ul. Na Příhoně došlo vlivem jednání vlastníků pozemku p.č. 388/1 v k.ú. Klepačov 
k dlouhodobému zablokování přípravy využití 2/3 původně vymezené zastavitelné plochy Z4. 
V procesu přípravy změny B2015-Z2 proto mohla být hledána cílová podoba celého území 
s podmiňujícími investicemi a konkrétními termínovými předpoklady. Produktem tohoto hodnocení 
mohlo být naznačení změny poměrů v celém tomto území, protože v další aktualizaci ÚP Blansko, 
zahájené v roce 2019 již může dojít k vyřazení pozemků ze zastavitelných ploch bez rizika náhrad. 
Nejpodstatnějším argumentem pro souhlas s prověřením změny ÚP Blansko byla skutečnost, že 
navrhovatel změny K8 původního ÚPn SÚ Blansko se spojil s novým vlastníkem předřazených 
pozemků a ve společně podaném návrhu B2015-Z2r deklarovali připravenost podílet se na zlepšení 
infrastruktury území, jejíž realizace využití původně vymezených zastavitelných ploch a pozemků jejich 
zájmového území podmiňuje (viz podmínky využití ploch Z4, Z5, Z9, Z10 a Z11 v k.ú. Klepačov). 
Jediným problémem uplatněného návrhu na změnu B2015-Z2r byla absence návrhu na redukci dříve 
vymezených zastavitelných ploch předřazeného území. Návrh byl spojen pouze s předpokladem změny 
pořadí realizace (etapizace) zástavby, což je však z hlediska problematiky ochrany ZPF, v území, kde 
je aktuální podíl využití zastavitelných ploch pouze cca 8%, nedostatečné. Reciproční redukci 
nevyužitého potenciálu však nenavrhl ani projektant změny a výsledné řešení – oproti očekávání 
Pořizovatele – zkomplikoval návrhem zastavitelných ploch v mezilehlých pozemcích zastavěných území 
(v plochách původně vymezených územních rezerv), kde nikdo záměry nepřipravuje a oddálil tak 
dostupnost pozemků v lokalitě návrhu změny B2015-Z2r a návrhu B2013-Z1g o desítky let. Pořizovatel 
se po převzetí návrhu na přelomu srpna a září 2016 snažil přimět zástupce samosprávy, aby byl návrh 
změny B2015-Z2 před společným jednáním v některých částech řešení opraven. Zástupci města 
Blansko se však rozhodli nově vymezené zastavitelné plochy mezilehlých území v projednávaném ÚP 
Blansko ponechat a zahrnout je do odůvodnění veřejné investice v prostoru ul. Na Příhoně, protože 
v té době již bylo několik měsíců zřejmé, že participující privátní subjekty, přes svá původní prohlášení, 
území v požadované kvalitě a termínech nezpřístupní. Představy soukromých investorů 
o požadovaném rozsahu a nákladech této investice byly nereálné. Aktuální stav v daném území je tedy 
takový, že Město Blansko připravuje výstavbu kapacitně vyhovující dvoupruhové obousměrné místní 
komunikace ve stávajícím prostoru ul. Na Příhoně s tím, že navazující úseky komunikací již budou 
privátním investicí participujících osob. Technické řešení hlavního uličního prostoru by mohlo být 
projednáno do konce roku 2017 a na vydaná rozhodnutí by navázala projektová příprava vedlejších 
ulic a umístění přímo obsloužených staveb rodinných domů v rámci původně vymezených 
zastavitelných ploch. Po využití více než 50% zastavitelných ploch na k.ú. Klepačov by bylo reálné 
pořízení změny ÚP Blansko s dalšími zastavitelnými plochami s tím, že míru využití ploch lze korigovat 
i současným trvalým nebo dočasným vyřazením ploch s pozemky pasivních vlastníků zejména 
v případě, že v návaznosti na projekt Města Blansko nebude zahájena projektová příprava dalších ulic. 

B.15.1.2.3 manželé Šenkovi 

Připomínka s původním požadavkem na vymezení ploch rekreace funkčního typu RI v předmětech 
B2015-Z2f-2, B2015-Z2f-3 a B2015-Z2f-4 byla doplňujícím podáním opětovně přeformulována na 
požadavek prověření možného rozsahu ploch funkčního typu ZS, umožňujících pouze zřízení oplocené 
zahrady. Takto byl požadavek zachycen již v podkladech přípravy návrhu pro společné jednání, ale 
projektant Změny ÚP Blansko B2015-Z2 se s předanou instrukci nezohlednil a celé území ponechal 
v současném využití. V následné komunikaci projektanta s Pořizovatelem vyšlo najevo, že řešení je 
produktem chybné interpretace a aplikace podmínek funkčního typu NS (plochy smíšené 
nezastavěného území), využitého v podmínkách ÚP Blansko z roku 2011 pouze pro konstatování 
stavu. Funkční typ NS nelze využít pro změny v území - vzhledem k popisu funkce je to i nelogické. 
Pořizovatel vydal projektantovi pokyn opětovně prověřit v lokalitě možný rozsah ploch pro zařazení do 
funkčního typu ZS (v intencích původního Zadání - Zprávy o uplatňování ÚP Blansko za období) 
s upozorněním na realizované nepovolené stavby a přípravné práce budoucího využití. Pořizovatel 
nedeterminoval, u které části území, či na jakých konkrétních pozemcích, má být tato změna 
funkčního typu provedena a respektoval tak právo projektanta na odborný názor. Ve výsledném 
návrhu řešení proto projektant vycházel ze situace v místě a zejména z požadavků OŽP MěÚ Blansko 
na zajištění prostupnosti území a řešení koncipoval tak, aby bylo odborně nezpochybnitelné. Při 
plošném vymezení změny funkčního typu z NS – stav, na funkční typ ZS – návrh, musely být 
zohledněny pouze funkční vazby, nikoli hranice pozemků. Při navržené lokální změně využití území 
postupoval projektant tak, aby nebyly dotčeny zájmy ochrany složek přírodního prostředí, propustnost 
území apod.  



Změna B2015-Z2 Územního plánu Blansko - ODŮVODNĚNÍ  

Atelier URBI spol. s  r.o. Brno 99 

B.15.1.2.4 David Hlavatý 

Připomínka s požadavkem na rozšíření nebo zrušení návrhu veřejných prostranství v ploše předmětu 
B2015-Z2h-2. Pořizovatel vyhodnotil požadavek jako relevantní a doporučil návrh ploch pro úpravy 
komunikačního skeletu z řešení změny vyřadit s tím, že současné dopravní řešení současným 
požadavkům území s výhradou vyhovuje a nové řešení je možné hledat i bez změny ÚPD. Pořizovatel 
ve vypořádání předmětů B2015-Z2f-2, B2015-Z2f-3, B2015-Z2f-4 předpokládal nové prověření 
možností změn v území a otevřel projektantovi možnost věnovat se i jiným částem lokality jako celku. 
V novém prověření území bylo zadáno navrhnout obhajitelné a trvale udržitelné řešení, postavené na 
propustnosti území a neovlivnění jeho přírodních funkcí, nikoli na majetkových vztazích. Je dotčeno 
přírodně hodnotné území, kde je žádoucí zachovat pokud možno stávající stav, nerozšiřovat podstatně 
zástavbu, ponechat volný prostor luk mezi jednotlivými enklávami rekreačních staveb, protože pouze 
tak zůstane zachována intimita stávajících objektů a kvalita prostředí pro individuální rekreaci. 
K problematice dopravního napojení území je nutno doplnit, že rovněž navrhovatel nezapracovaného 
dílčího předmětu změny B2015-Z2f-8 považuje současné dopravní napojení lokality za provozně 
nevyhovující a nebezpečné a prohlásil, že se pokusí projednat novou trasu komunikačního napojení 
území se sjezdem ze silnice III/37440 při společné hranici pozemků p.č. 624/76 a p.č. 624/78, oba v 
k.ú. Těchov s tím, že by chtěl zahrnout do prověření možného rozsahu ploch funkčního typu ZS 
užívanou část pozemku p.č. 624/79 v k.ú. Těchov (část dílčího předmětu změny B2015-Z2f-8 za 
remízem). Využitelný podklad však nedodal. 

B.15.1.2.5 Ing. Tamara Korešová, MBA 

Připomínka k nezapracovaným návrhům zastavitelných ploch bydlení v předmětech B2015-Z2d-1 
a B2015-Z2d-1. Pořizovatel vyhodnotil požadavek jako problémový, protože v území části města 
Blansko – Těchov je stále nízký podíl využití zastavitelných ploch a vymezení nových zastavitelných 
ploch bydlení, jak bylo ve společném jednání při dohodování s dotčenými orgány ověřeno, nelze 
udržitelně obhájit. Na začátku roku 2017 činil podíl využití dříve vymezených zastavitelných ploch 
v části města Blansko – Těchov pouze cca 26%, přičemž postup naplňování zastavitelných ploch v této 
části města stále odpovídá předpokladům Pořizovatele z roku 2015, kdy byla projednána zpráva 
o uplatňování ÚP Blansko. Tehdy bylo uvedeno, že v části města Blansko – Těchov jsou k dispozici 
pozemky pro 75 rodinných domů, což je potenciál na cca 15 let. K překročení 50% podílu využití 
zastavitelných ploch by proto mělo dojít mezi obdobím 2. a 3. aktualizace ÚP Blansko, kolem roku 
2023, pokud nebude využito možnosti recipročního vymezování nových zastavitelných ploch (náhradou 
za vyřazení ploch dlouhodobě nevyužitých). Tato možnost se v podmínkách města Blansko otevře 
v průběhu 2. aktualizace, připravované od začátku roku 2019. 

B.15.1.2.6 Ing. Josef Kupčík a Ilona Kupčíková 

Připomínka k nezapracovanému návrhu ploch funkčního typu ZS, jako alternativě vymezení 
zastavitelných ploch bydlení v předmětu B2015-Z2d-1. Pořizovatel vyhodnotil původně uplatněný 
požadavek jako problémový, protože v území části města Blansko – Těchov je stále nízký podíl využití 
zastavitelných ploch (cca 26%) a vymezení nových zastavitelných ploch bydlení proto nelze udržitelně 
obhájit. Navrhovatel změny proto zmínil možnost alternativního dočasného využití plochy jako 
zahrady, tuto instrukci však z podkladů předaných projektantovi vyjmul určený zastupitel. Při následné 
konzultaci Pořizovatele projektant konstatoval, že po vyhodnocení plochy změnu současného využití 
nedoporučuje. Požadavek nebude zohledněn protože vzniklou situaci nelze řešit úpravou dokumentace 
změny B2015-Z2 bez rozšířeného projednání či bez rizika uplatnění nesouhlasných stanovisek. 

B.15.1.2.7 Josef Musil a Antonín Musil 

Připomínka k nezapracovanému návrhu ploch funkčního typu VD v předmětu B2015-Z2p. Byly 
doplněny výsledky konzultací a písemné výstupy OŽP MěÚ Blansko. Pořizovatel vyhodnotil požadavek 
jako možný a dal projektantovi pokyn možnosti v území opětovně vyhodnotit a požadavek zohlednit. 
Takto bylo nalezeno řešení odpovídající charakteru záměru. 

B.15.1.3 Ostatní připomínky s charakterem opožděného požadavku k Zadání změny 

Zadání změny B2015-Z2 je součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko, projednané na 
základě schválení pořízení změn v červnu 2015 a schválené v prosinci 2015. Vzhledem k přijetí 
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usnesení č. 41 na 5. zasedání Zastupitelstva města Blansko 23.06.2015 jsou všechny návrhy 
a podněty uplatněné po 21.05.2015 považovány za opožděné a mají být ponechány - bez schválení 
pořízení - u Pořizovatele ÚP Blansko do doby přípravy další pravidelné aktualizace ÚP Blansko v roce 
2019. Další předměty, vztahující se k územím dotčeným řešení změny, mohly být ve výjimečných 
případech, se souhlasem určeného zastupitele (tedy s vědomím zadavatele) prověřeny pod zadáním 
dílčích předmětů, pokud jejich podklady byly projektantovi předány před zahájením prací. 

B.15.1.3.1 Jaroslav Němec 

Zástupce navrhovatele konzultoval možnost zohlednění návrhu změny funkčního využití pozemku p.č. 
300/13 v k.ú. Blansko, v lokalitě Staré Blansko, na konci obytné zástavby západně od ul. Brněnská, 
v květnu 2016, tzn. cca 5 měsíců po schválení Zprávy u uplatňování ÚP Blansko, která byla 
projednána s návrhy na pořízení změn a dne 18.05.2016 podal návrh na změnu ÚP Blansko MBK 
20613/2016 s předpokladem jeho zohlednění v předmětu B2015-A1i (přemostění řeky a železnice mezi 
ulicemi Svitavská a Brněnská). Pořizovatel konzultoval další postup s určeným zastupitelem, protože 
bylo nutno řešit vztah k usnesení č. 41 přijatému na 5. zasedání Zastupitelstva města Blansko 
23.06.2015, kde bylo stanoveno, že k projednání dalších návrhů na pořízení změny dojde až v roce 
2019. V interním podkladu Pořizovatele z 07.06.2016 byla určenému zastupiteli poskytnuta informace 
o podmíněném souhlasu OŽP MěÚ Blansko se změnou funkčního využití ploch zastavěného území ZS 
na BI a byly představeny dvě možnosti řešení. Jedna uvažovala rozšíření řešeného území dílčího 
návrhu změny B2015-A1i (vliv na pracnost a možný vliv na projednání) samostatným pokynem 
projektantovi, který již v té době obdržel objednávku a doplňující podklady, druhá vedla k odmítnutí 
návrhu v intencích platného usnesení Zastupitelstva města Blansko k režimu pořízení změn. Určený 
zastupitel vydal 10.06.2016 pokyn tento předmět řešit až v následné aktualizaci ÚP Blansko 
a navrhovatel změny ÚP Blansko byl s tímto závěrem seznámen dopisem MBK 20316/2016 
z 16.06.2016 se sdělením Pořizovatele. Pořizovatel k vydanému sdělení neobdržel žádnou reakci 
a bere na vědomí, že navrhovatel změny akceptoval popsaný způsob řešení. Návrh bude zahrnut do 
podkladů druhé zprávy o uplatňování ÚP Blansko v roce 2019. 

B.15.1.3.2 manželé Kühnlovi 

Byl uplatněn požadavek na opravu chybného funkčního zařazení pozemku p.č. 901/41 v k.ú. Blansko, 
situovaného v centrální části zastavěného území spodní enklávy zahrádkářské osady Zborovec. 
Následovala komunikace mezi vlastníky pozemku Pořizovatelem a projektantem, která vyústila 
v podání žádosti o zohlednění stávajícího stavu.  

B.15.1.3.3 Ing. Ivo Průcha a MUDr. Aleš Průcha 

Připomínka s požadavkem na rozšíření ploch bydlení funkčního typu BV v plochách mimo předmět 
změny B2015-Z2 nad zastavěným územím části města Blansko – Horní Lhota byla doplňujícím 
podáním, přeformulována na požadavek dílčí změny podmínky využití zastavitelných ploch. Pořizovatel 
vyhodnotil požadavek jako možný a dal projektantovi pokyn požadavek na vyjmutí možnosti realizovat 
stavby s podkrovím zohlednit úpravou grafické části ÚP Blansko. 

B.15.1.4 Připomínky s charakterem nového návrhu na pořízení změny 

Jedná se o předměty, které byly podány jako návrhy na pořízení změny ÚP Blansko ve lhůtě pro 
uplatnění připomínek a byly nějakým způsobem vztaženy k probíhajícímu projednání, navrhovatelé se 
odvolávali na možnost zohlednění požadavku apod. 

B.15.1.4.1 UNIREX GROUP s.r.o. 

Podání bylo označeno jako Návrh na změnu ÚP Blansko ve smyslu zohlednění realizované změny 
průběhu východní hranice pozemku p.č. 509/2 v k.ú. Těchov a k předmětu podání byla doplněna 
poznámka, že v případě zpracování pokynů pro úpravu návrhu do změny B2015-Z2. Pořizovatel 
vyhodnotil požadavek se závěrem, že jej není možné zohlednit, protože se vztahuje k území mimo 
předmět řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 a je spojen se změnou vymezení zastavěného území. 
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B.15.1.4.2 Nové návrhy na pořízení změny ÚP Blansko 

Jedná se o předměty, které byly označeny jako návrhy na pořízení změny ÚP Blansko ve lhůtě pro 
uplatnění připomínek a byly nějakým způsobem vztaženy k probíhajícímu projednání, navrhovatelé se 
odvolávali na možnost zohlednění požadavku apod. 

B.15.1.4.3 Oblastní spolek Českého červeného kříže Blansko 

Zástupce navrhovatele konzultoval možnost změny funkčního využití plochy s objektem Blansko – 
Horní Lhota 127, v souvislosti se záměrem integrace kapacitní obytné nebo ubytovací funkce (doposud 
nebylo navrhovatelem specifikováno), v průběhu listopadu 2016 s jinými odbory MěÚ Blansko 
a s jednotlivými zástupci samosprávy Města Blansko. Tato jednání nakonec vyústila k podání návrhu 
na pořízení změny ÚP Blansko pod MBK 40262/2016 z 07.11.2016, ke kterému Pořizovatel 18.11.2016 
vydal sdělení s výzvou k doplnění specifikace cílového funkčního typu (uvedený záměr využití budovy 
neodpovídá požadovanému funkčnímu typu OV) a výzvou k prohlášení k úhradě nákladů na pořízení 
změny. K tomuto dělení obdržel Pořizovatel 23.12.2016 doplnění návrhu na pořízení změny, evidované 
pod MBK 46314/2016, kde je uvedeno, že navrhovatel se na úhradě nákladů na pořízení změny 
a právního stavu ÚP Blansko podílet nebude. Plánovaný účel budovy v tomto podání podrobněji 
rozveden nebyl, lze proto předpokládat, že platí původní požadavek cílového funkčního typu OV. Při 
souvisejícím osobním a telefonickém kontaktu bylo navrhovateli Pořizovatelem sděleno, že možnost 
rozšíření předmětu změny B2015-Z2 pokynem pro úpravu návrhu může být řešena na základě 
konzultace Pořizovatele s určeným zastupitelem v první polovině ledna 2017 (po termínu připomínek 
ke společnému jednání) v souvislosti s jinými nezapracovanými předměty a že tato možnost má 
významný vliv na termíny projednání. Po dotazu navrhovatele, kdy se předpokládá vydání změny 
B2015-Z2 Pořizovatel sdělil, že nejdříve v září 2017. Navrhovatel změny tento termín označil z hlediska 
svých zájmů (termíny dotace) za bezpředmětný a sdělil, že zapracování požadavku do aktuálně 
projednávané změny ÚP Blansko již proto není nutné. Navrhovatel sdělil, že dotační příležitost bude 
sledovat v dalším období a vzal na vědomí, že uplatněný návrh na změnu ÚP Blansko bude přesunut 
do spisu další pravidelné aktualizace nebo samostatně pořizované změny ÚP Blansko. Pořizovatel 
s tímto závěrem seznámil určeného zastupitele na společném jednání s vedoucím odboru INV MěÚ 
Blansko 06.01.2017, při projednání souhrnného podkladu s přehledem uplatněných připomínek, kde 
byly představeny termínové scénáře dalších fází pořízení změny B2015-Z2. Zástupci Města Blansko 
přijali společné rozhodnutí a vydali pokyn dovést projednání změny B2015-Z2 k vydání v září 2017 bez 
zohledňování nezapracovaných a dalších (nových) požadavků a odmítli pořizování změny ÚP Blansko 
mimo režim pravidelné čtyřleté aktualizace. Pořizovatel bere na vědomí, že navrhovatel změny 
akceptoval aktuální stav pořizování změny B2015-Z2 a reálnou nemožnost zohlednění svých zájmů. Při 
následném telefonickém kontaktu Pořizovatel navrhovateli sdělil, že navrhovatel po uzavření 
vyhodnocení společného jednání k Návrhu změny B2015-Z2 obdrží souhrnné sdělení k možnostem 
dalšího postupu.  

B.15.1.4.4 Radoslav Kratochvíl 

V rámci projednání Návrhu Změny ÚP Blansko 2015-Z2 obdržel Pořizovatel návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko podaný 06.01.2017 na odbor INV MěÚ Blansko ve věci změny funkčního využití pozemků 
p.č. 377/1 a p.č. 374/1 v k.ú. Horní Lhota u Blanska. Požaduje se prověření možnosti změny funkčního 
typu z ZS na BI. Pořizovatel vyhodnotil požadavek se závěrem, že jej není možné zohlednit, protože se 
vztahuje k území mimo předmět řešení změny ÚP Blansko B2015-Z2 a nebyl zařazen do Zadání. 
Rozšíření zastavitelných ploch je za současné situace problematické z důvodu nízkého podílu využití 
dříve vymezených zastavitelných ploch (cca 16%) a samostatným problémem je fakt, že v předchozí 
platné ÚPD (ÚPn SÚ Blansko z roku 1998) byly pozemky součástí rozsáhlé zastavitelné plochy, u níž 
nebyla stanovena závazná poloha komunikačního a infrastrukturního skeletu. Požadavek bude zařazen 
do prověření 2. Zprávy o uplatňování ÚP Blansko v roce 2019, kde bude vyhodnocen i potenciál 
navazujících ploch. 

B.15.1.4.5 Zdeněk Kubica 

Po uzavření projednání Návrhu Změny ÚP Blansko 2015-Z2 obdržel Pořizovatel návrh na pořízení 
změny ÚP Blansko (formulář) podaný 08.02.2017 pod MBK 6032/2017 pro plochu pozemku p.č. 
570/95 v k.ú. Dolní Lhota s nekonkrétním záměrem výstavby rodinného domu. K návrhu bylo 
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připojeno stanovisko organizace, provozující v navazujícím území dobývacího prostoru hornickou 
činnost. Pořizovatel konstatuje, že se jedná se o požadavek vztahující se k území mimo předmět řešení 
změny ÚP Blansko B2015-Z2, který nyní nelze zapracovat, protože se jedná o požadavek nad rámec 
zpracovaného a schváleného zadání. Požadavek bude zařazen do prověření 2. Zprávy o uplatňování 
ÚP Blansko v roce 2019, kde bude vyhodnocen i potenciál navazujících ploch. 

B.15.1.4.6 Kristýna Kubicová 

Po uzavření projednání Návrhu Změny ÚP Blansko 2015-Z2 obdržel Pořizovatel návrh na pořízení 
změny ÚP Blansko (formulář) podaný 08.02.2017 pod MBK 6034/2017 pro plochu pozemku p.č. 
570/95 v k.ú. Dolní Lhota s prozatím nekonkrétním záměrem výstavby rodinného domu. K návrhu bylo 
připojeno stanovisko organizace, provozující v navazujícím území dobývacího prostoru hornickou 
činnost. Pořizovatel konstatuje, že se jedná se o požadavek vztahující se k území mimo předmět řešení 
změny ÚP Blansko B2015-Z2, který nyní nelze zapracovat, protože se jedná o požadavek nad rámec 
zpracovaného a schváleného zadání. Požadavek bude zařazen do prověření 2. Zprávy o uplatňování 
ÚP Blansko v roce 2019, kde bude vyhodnocen i potenciál navazujících ploch. Pozemek leží v části 
území dobývacího prostoru, která přiléhá k zastavěnému území a je od dobývacího prostoru oddělen 
vedením VN bez předpokladu úprav. 

B.15.2 Připomínky k veřejnému projednání 

Připomínky k návrhu změny mohly být uplatněny v rámci společného jednání na základě ust. § 50 
odst. 2 stavebního zákona a v rámci řízení o návrhu na základě ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona. 
V rámci řízení o návrhu, ve stanoveném termínu po veřejném projednání, nebyly uplatněny žádné 
připomínky. 

Návrh vyhodnocení připomínek Pořizovatel postoupil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako 
nadřízenému orgánu s dovětkem, že v řešení změny B2015-Z2 dojde pouze k drobné úpravě grafiky 
návrhu v zobrazení liniových staveb ve vymezení zastavitelné plochy funkčního typu DS v dílčím 
předmětu změny B2015-A1i (přemostění řeky a železnice) a precizaci odůvodnění. Po rozšíření 
vyhodnocení souladu změny B2015-Z2 se ZÚR JMK Pořizovatel požádá o doplnění stanoviska KrÚ JMK 
dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona. 
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A. ŘEŠENÍ ÚP 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Zastavěné území bylo vymezeno k datu červenec 2011 a rozšířeno v lokalitách změny č. B2013-Z1f 
v Těchově, a změny č. B2013 – Z1j v Klepačově v květnu 2014 a změny B2015 – Z2. Je zakresleno 
v grafické části právního stavu ÚP Blansko ve výkresech č. 1 a 2. 

Dle zákresu má zastavěné území rozlohu 783 ha. Nezastavěné území má výměru cca 3291 ha. 
 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A.2.1 Východiska 

� obec s rozšířenou působností v severní části Jihomoravského kraje v blízkosti krajského města 
Brna, 

� poloha na celostátní železniční trati č. 260, 

� turistické centrum severní části Moravského krasu. 

Jádrovým územím je vlastní město Blansko. Všechny místní části ve správním území města jsou 
a budou přístupné po silnicích II. a III. třídy, výjimku tvoří místní část Hořice, která je obsloužená 
z Olešné po místní komunikaci. V samotném městě a jeho přilehlých místních částech zajistí ÚP plochy 
pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a průmyslové výroby. Akcentován bude rozvoj jádrového 
území, (hromadné bydlení, občanské vybavení, průmyslová výroba). 

Okrajové místní části představují čisté a klidné prostředí, nebudou proto nadměrně zatěžovány 
dopravou a jinými jevy jako je např. kapacitní výroba. Vzhledem ke kvalitě životního prostředí 
a hodnotám přírody zde budou přiměřeně doplněny plochy pro trvalé bydlení nebo rekreaci, případně 
pro drobné podnikatelské aktivity živnostenského charakteru vč. aktivit vázaných na rozvoj turistiky. 

Navržená koncepce rozvoje území Blanska respektuje záměry nadřazené dokumentace. 

A.2.1.1 Politika územního rozvoje ČR 

Jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu. 

Formou územních rezerv jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení rychlosti a tím zvýšení kapacity 
I. železničního koridoru zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T. 

A.2.1.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Dokumentace Zásady územního rozvoje pro Jihomoravský kraj neexistuje. 

A.2.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Územní plán Blanska je zpracován pro celé správní území města, které zahrnuje celkem 8 katastrálních 
území, t.j. k.ú. Blansko, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hořice, Klepačov, Lažánky, Olešná, Těchov,. Řešené 
území je děleno na zastavěné a nezastavěné části území a nově jsou definovány zastavitelné plochy 
a plochy změn v krajině. 

Blansko: 

Jádrovým územím je město Blansko (Staré Blansko západně od řeky, později vzniklé nové sídlo 
východně od řeky). Koncepce řešení územního plánu Blanska zajišťuje ochranu historické zástavby 
v obou částech Blanska a navrhuje revitalizaci části historického jádra. 
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Hodnoty území jsou vázány i na rozsáhlé výrobní plochy z doby průmyslové revoluce v 19. století 
v jižní části Blanska v údolí Svitavy a v údolí říčky Punkvy – plochy budou využity také pro cestovní 
ruch (huť Klamovka, areál strojíren ČKD v ulici Gellhornově). 

S rozvojem průmyslu v 19. století nastal rozvoj výstavby města jako celku a novodobé urbanistické 
formování města - koncepce řešení územního plánu Blanska zajišťuje ochranu urbanistických hodnot 
daného území, které dále rozvíjí. 

Místní části: 

Koncepce řešení územního plánu omezuje nežádoucí kapacitní výstavbu rodinných domů ve 
venkovských sídlech a v lokalitách určených k rekreačnímu využití. 

Koncepce řešení územního plánu plně zajišťuje ochranu kulturních a přírodních hodnot území. Je plně 
respektována nedotknutelnost obou vyhlášených zvláště chráněných území a jejich ochranných 
pásem, evropsky významných lokalit NATURA 2000, významných krajinných prvků vyjmenovaných 
zákonem, vyhlášených památných stromů (Jedovnická alej na k.ú. Lažánky) a navržených prvků 
územního systému ekologické stability. 

Řeka Svitava jako „zelená páteř“ města bude posílena, jedná se o hlavní osu územního systému 
ekologické stability v zastavěném území města Blanska i o hlavní osu pěší a cyklistické dopravy, na niž 
je vázána i možnost každodenní rekreace obyvatel. 

Navržená koncepce rozvoje města je postavena na novém dopravním skeletu: 

• Je respektován I. železniční koridor v nivě řeky Svitavy s požadavkem na zvýšení jeho kapacity. Je 
držena územní rezerva pro sloučení železničních stanic Blansko a Blansko – město. Jsou vytvořeny 
územní předpoklady pro postupné rušení úrovňových železničních přejezdů. Bariéru v území, 
kterou železnice vytváří, je navrženo překonat mimoúrovňově a to alespoň na dvou místech 
v celém severojižním úseku tratě. 

• Nadmístní doprava bude vedena po stávajících silnicích II. třídy č. 374 a 379 s dílčími směrovými 
úpravami na silnici II/379 v Lažánkách. 

• Základní komunikační kostru ve městě vytvoří severojižní trasa silnice II/374 (ulice Poříčí, 
Svitavská) a silnice III. třídy v západovýchodním směru: č. 37937 s budoucím přemostěním 
železnice v prodloužení Fügnerovy ulice a č. 37440, která je zatím ponechána v současné trase 
(ulice Sadová). Po vybudování přemostění železnice převezme její roli místní komunikace v ulicích 
Fügnerova a 9. května. 

• Vytvářejí se územní předpoklady pro propojení města s místní částí Těchov v prodloužení ulice 
Sušilovy. Upouští se od propojení Klepačova a Olomučan vzhledem k nízké intenzitě dopravy 
a nákladnosti řešení v příkrém svahu. 

• Silnice III. třídy č. 37435 do Dolní Lhoty je v návrhovém období ÚP Blansko stabilizovaná. 

• Navrhuje se dílčí úprava trasy silnice III/37937 v jižní části Starého Blanska spolu s územní 
rezervou pro krátkou přeložku jižně Olešné. 

• Navrhuje se úprava trasy silnice III. třídy č. 37443 do Klepačova. 

• V důsledku nevhodných suburbanizačních tendencí bude nutno řešit zkapacitnění místní 
komunikace z Blanska do Těchova – Češkovic a do Těchova – Obůrky. 

• V řadě případů bude nutno přistoupit k rozšíření místních komunikací, neodpovídajících min. 
šířkám veřejných prostranství dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění. 

• Navrhuje se druhé připojení sídliště Zborovce místní komunikací v ulici Sloupečník. 

• V lokalitách určených pro novou výstavbu jsou v ÚP navrženy principy jejich dopravní obsluhy 
(nápojné body, případně páteřní komunikace), místní komunikační síť bude předmětem řešení 
územních studií nebo dokumentací pro územní řízení. 

• Navrhuje se držet územní rezervu pro přemostění železnice místní komunikací, vedenou z ulice 
Poříčí severně od stadionu do Starého Blanska. V případě realizace této komunikace by bylo 
možno zrušit úrovňový přejezd u zastávky Blansko město. 
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• Navrhuje se držet ve Starém Blansku územní rezervu pro místní komunikaci obsluhující 
průmyslové plochy (vedenou podél železnice v úseku Komenského – Nádraží s přímou vazbou na 
mimoúrovňové přemostění železnice). 

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad: 

• Rozvíjet především jádrové území Blanska a to severovýchodním a jihovýchodním směrem od 
stávající zástavby (plochy pro hromadné bydlení v lokalitách Luhy a Na Pískách). 

• V okrajových místních částech se omezit pouze na nekapacitní dostavbu a respektovat plochy 
s územním rozhodnutím v Těchově a v Těchově – Češkovicích, dále plochy, na které je dle dosud 
platného ÚP a jeho schválených změn připravována dokumentace pro územní řízení. 

• Vyloučit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině včetně přestaveb chatových nebo 
zahrádkářských lokalit (Žižlavice), neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí 
neekonomická. 

• Podporovat rekreační využití území v místních částech, zejména chalupaření s ohledem na 
rekreační potenciál města. Na plochách v Těchově – Češkovicích upřednostnit rozvoj hromadné 
rekreace a vytvořit zde jedno z turistických center. 

• Zatraktivnit město (jak pro občana, tak z hlediska turistického ruchu) doplněním občanského 
vybavení v centru města - vytvořit podmínky pro přestavbu ploch bývalého Adastu na soudobé 
atraktivní centrum občanského vybavení a služeb. 

• Postupně revitalizovat historické jádro města s náměstím Republiky a rozšiřovat pěší zóny. 

• Umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavní dopravní 
trase ve městě (Svitavská, Poříčí), vytvořit podružné městské centrum v prostoru u dnešního 
Kauflandu. Podmínkou rozvoje musí být vhodná architektura objektů. 

• Rozvoj průmyslové výroby přednostně řešit na dosud nezastavěných plochách průmyslové zóny 
Blansko – sever a Vojánky. 

• Vytvořit předpoklady pro revitalizaci ploch průmyslových areálů v ulici Gellhornově a v rámci ploch 
smíšených komerčních zde umožnit využití i pro turistický ruch. 

Koncepce řešení inženýrských sítí: 

• Zásobování vodou – město Blansko včetně jeho místních částí (s výjimkou Lažánek), je a bude 
zásobeno ze skupinového vodovodu Blansko. Lažánky budou zásobeny z jímacího území na svém 
katastru. 

• Odkanalizování - na městskou ČOV Blansko jsou napojeny i místní části Dolní a Horní Lhota, 
Klepačov a Těchov. V místních částech Lažánky a Olešná jsou navrženy malé čistírny odpadních 
vod, odlehlá a řídce osídlená zástavba (Hořice) zůstává odkázána na likvidaci kalů v jímkách. 

• Energetika, spoje – dle potřeb zástavby budou rozšířeny plynovody a teplovody. Vedení VTL 
plynovodů a VVN jsou stabilizovaná, nová vedení VVN budou trasována zásadně mimo zástavbu. 
Pro uvolnění ploch pro výstavbu budou některé trasy VN přeloženy. 

Příloha č.1: Schéma: Koncepce řešení Územního plánu Blanska: 
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A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.1 Návrh urbanistické koncepce řešení 

Územní plán Blansko stanovuje urbanistickou koncepci řešení zástavby města na nejbližší období, 
v případě, že dojde ke změnám v podmínek území, bude ÚP aktualizován. 

A.3.1.1 Blansko 

A.3.1.1.1 Jádrové území 

Bude zachován charakter i měřítko zástavby města a nebude narušeno situování města v krajině. Ve 
městě budou rozvíjeny všechny jeho funkce. 

Centrum města 

Důraz je kladen na ochranu historického jádra města (zóna smíšená centrální), které je a bude 
společenským centrem území i turistickým cílem. Historické centrum je navrženo k revitalizaci 
(zejména náměstí Republiky). V sousedství historického jádra je navrženo významné doplnění 
zástavby o komerční a občanskou vybavenost, služby a doplňkové bydlení na přestavbových plochách 
Adastu. 

Blansko 

Jsou navrženy dva základní směry rozvoje bydlení: v severovýchodní části města se jedná o lokalitu 
Luhy a v jihovýchodní části města o lokalitu Na Pískách. V obou lokalitách bude situováno jak bydlení 
hromadné, tak bydlení individuální v rodinných domech. Územní plán řeší v obou lokalitách jak plochy 
návrhové, tak plochy územích rezerv, ve vazbě na možnosti výkupu soukromých pozemků. 

ÚP Blansko omezuje suburbánní tendence rozvoje města (přestavba lokalit rekreace na bydlení v RD 
jsou z hlediska ochrany přírody i z hlediska uchování kvalit rekreace na plochách k tomu určených 
nepřijatelné). Je zohledněn dlouhodobý záměr výstavby v lokalitě Nad Zborovcem (je nutno vybudovat 
příjezd k lokalitě včetně inženýrských sítí). 

V ÚP jsou dále navrženy dostavby či přestavby podél ulic Nádražní a Sušilovy a ulice Dvorské v sídlišti 
Palava s cílem zahuštění zástavby a dotvoření obou městských tříd. 

Je navržena revitalizace sídliště Zborovce včetně dořešení dopravy v klidu a nového komunikačního 
napojení celého území (prodloužení ulice Sloupečník). Část území mezi ulicí Zborovecká a Sloupečník 
a území východně sídliště Palava jsou navrženy k přestavbě (po vymístění nevhodně situovaných 
provozů, skladů či dožívající malovýroby do průmyslové zóny města). 

Je navrženo rozšířit a v budoucnu také revitalizovat podružné městské centrum u Kauflandu (rozšíření 
ploch se týká části území Metra Blansko a území zahradnictví. Revitalizací je míněna přestavba 
přízemních nákupních center s rozsáhlými parkovišti na městotvorné objekty s podzemními 
parkovacími místy a hladinou zástavby cca 4NP. 

Z hlediska turistického ruchu je velmi atraktivní prostor kolem říčky Punkvy, kde budou postupně 
vytvořeny předpoklady pro doplnění průmyslových areálů plochami smíšenými komerčního charakteru 
s možností využití např. pro museum technických památek, netradiční sporty – lezecké stěny, dopravní 
hřiště, ubytování, zájezdní hostinec apod.. 

Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu budou navazovat na stávající plochy. ÚP města je řešen 
tak, aby drobné podnikatelské aktivity nerušící bydlení bylo možno situovat i v zástavbě města. 

Z hlediska dopravního řešení je potřebné vícenásobné překonání bariéry řeky Svitavy a železničního 
koridoru silničními mosty (viz dopravní řešení). Bezkonfliktně ve vztahu k navržené koncepci řešení je 
možno počítat s územní rezervou pro nové vlakové nádraží. K postupné přestavbě a intenzifikaci jsou 
navrženy také esteticky nepřijatelné areály kapacitních řadových garáží. 
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Z hlediska protipovodňové ochrany je navrženo vybudování poldru v lokalitě Sloupečník a doplnění 
ohrázování Svitavy podél areálu zahradnictví, který je určen k přestavbě. 

Staré Blansko 

Pro zkvalitnění dopravního spojení Starého Blanska a města Blanska je za účelem překonání bariéry 
tranzitního železničního koridoru držen koridor územní ochrany  navržena plocha dopravní 
infrastruktury pro silniční nadjezd na silnici III/37937 na základě koordinovaného postupu Města 
Blansko, Krajského úřadu JMK, ostatních dotčených orgánů a subjektů a zejména SŽDC. Vztah k 
záměru ZÚR JMK bude konkretizován samostatně pořizovanou změnou ÚP Blansko B2017-ZUR. 

Chaotická zástavba rodinných domů v kopcovitém terénu v západní části Starého Blanska bude nově 
zpřístupněna místní komunikací, která propojí ulice Alešovu a Hořickou (za účelem propojení je držen 
koridor územní ochrany). 

Výstavba rodinných domů se omezí pouze na proluky v zástavbě. 

V severní a jižní části Starého Blanska (lokality Hluchov a Nad Cihelnou) je navrženo rozšíření 
stávajících chatových lokalit. 

V jihovýchodní části Starého Blanska bude upraveno směrové vedení silnice III/37937 a doplněny 
plochy smíšené venkovské, plochy pro malovýrobu a plochy pro technickou infrastrukturu (rozšíření 
rozvodny). 

A.3.1.2 Místní části (venkovské osídlení) 

Dolní Lhota 

Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy v návaznosti na zástavbu severní části obce, pro dopravní 
obsluhu bude sloužit komunikace vedená přibližně v trase stávající účelové cesty. 

Jiné záměry s výjimkou dostavby několika proluk nejsou navrženy. 

Horní Lhota 

V Horní Lhotě jsou navrženy rozvojové plochy jak pro bydlení tak pro výrobu. 

Výstavba rodinných a bytových domů v lokalitě Luhy postupně propojí Horní Lhotu s Blanskem (byť je 
rozsah návrhových ploch v lokalitě Luhy na území Horní Lhoty zatím omezen na zajištění přístupu do 
lokality, navazující plochy jsou zakresleny formou územních rezerv). 

Další lokality pro výstavbu rodinných domů jsou navrženy v západní a severní části Horní Lhoty 
směrem k Ráječku (s územní rezervou s přímým napojením na silnici III. třídy). Připravované lokality 
pro výstavbu RD ve východní části obce jsou dopravně napojeny přes zástavbu obce (to si vyžádá 
rozšíření veřejných prostranství). 

Do k.ú. Horní Lhota zasahuje malou částí území pro výstavbu RD v Blansku Nad Zborovcem, investora 
AO Real a.s.. 

Rozvojové plochy pro výrobu jsou navrženy ve vazbě na stávající podniky (nyní Atona, Aldo) v západní 
části katastru. 

Plochy pro individuální rekreaci – chaty jsou doplněny v oblasti Lohy ve východní části obce. 

Těchov 

V katastrálním území Těchov leží čtyři sídla: Těchov, Češkovice, Obůrka, Žižlavice. 

Češkovice 

Návrh územního plánu přebírá ty lokality pro výstavbu rodinných domů, na něž bylo vydáno územní 
rozhodnutí nebo je připravena dokumentace pro územní řízení (severní a jihozápadní část lokality, 
Lesní město Picador). Je doplněna stávající zástavba Zahradního města včetně ploch pro občanské 
vybavení. 
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Severozápadní část lokality bude využita pro hromadnou rekreaci. Ústřední prostor naproti hotelu 
Panorama bude pojat jako veřejné prostranství s možností situování veřejné zeleně a malého 
parkoviště. 

Těchov 

Je navržena dostavba souboru rodinných domů v jihozápadní a jihovýchodní části Těchova a dostavba 
proluk v obci. 

Za mateřskou školou je navrženo hřiště pro děti. 

Obůrka 

Zástavba v Obůrce bude doplněna v prolukách a ve východní části území podél záhumenní cesty, 
která bude zpevněna a rozšířena (výhybny). V centru Obůrky u kapličky bude rozšířena a upravena 
náves. Z dopravního hlediska je dále potřebné vyřešit výhybny na místní komunikaci souběžné se 
silnicí III. třídy (šířka veřejných prostranství je nedostatečná) a zajistit zaokruhování místních 
komunikací ve středu sídla. V severní části sídla bude v ochranném pásmu plynovodu v sousedství 
objektů občanské vybavenosti vybudováno parkoviště a na severovýchodě sídla bude rozšířena plocha 
víceúčelového hřiště. 

Objekt bývalého zemědělského družstva mezi Obůrkou a Těchovem, který je využíván pro specifickou 
formu rekreace (ustájení koní s jízdárnou) bude rozšířen východním směrem. 

Žižlavice 

Chatová oblast mezi Těchovem a Blanskem u silnice III/37440 (včetně několika objektů sloužících pro 
trvalé bydlení), zůstává stabilizována s doplněním proluk. Přestavba na rodinné domy nebude možná. 

Lažánky 

Rozvoj místní části spočívá v doplnění proluk ve stávající zástavbě na svazích u silnice rodinnými 
domy. Centrální část obce bude posílena v návaznosti na stávající občanskou vybavenost (plochy 
smíšené venkovské). Je navržena úprava trasy a zlepšení parametrů silnice II/379. 

Klepačov 

Klepačov ležící na kopci Polom má navrženy rozvojové plochy pro bydlení v severní a severozápadní 
části obce. Na tyto plochy navazují územní rezervy pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za 
Příhonem (do doby výstavby zde budou zachovány zemědělské pozemky včetně příjezdu na ně). 
Farma v západní části sídla (plocha smíšená obytná venkovská) bude rozšířena o další plochy 
s využitím pro agroturistiku a od zástavby RD bude oddělena pásem zeleně přírodního charakteru. 

Bývalý statek na severním okraji Klepačova je navržen k přestavbě na občanskou vybavenost. 

V jihozápadní části území obce jsou upraveny a rozšířeny plochy pro bydlení v RD (BV) navazující na 
stabilizované území ploch pro bydlení. Výsledná obytná kapacita je v této lokalitě podmíněna 
projednáním výjimky z 50m pásma lesa. 

Olešná 

Katastr obce je využíván i pro individuální rekreaci, zástavba včetně chatových lokalit zůstává 
stabilizována (je navrženo doplnění proluk). 

V jižní části obce je ponechána územní rezerva pro směrové úpravy silnice III/37937. V prostoru 
u kapličky je navrženo nové veřejné prostranství a výstavba rodinných domů kolem navrhované místní 
komunikace. 

Hořice 

Koncepce řešení místní části Hořice klade důraz na rekreační využívání tohoto území. Ve vazbě na 
lyžařský areál jsou doplněny plochy specifické rekreace. 

V návrhu ÚP je (s ohledem na odlehlost území) zachována územní rezerva pro vedení lanovky ze 
Starého Blanska. 
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Návrh ploch pro výstavbu rodinných domů se omezuje na proluky, územní rezervy se nacházejí 
v lokalitě Zahrádky. 

Pokud má být v Hořicích v budoucnosti odstraněn problém s dopravou, vedenou po úzké místní 
komunikaci, je nutné zajistit nové komunikační propojení jižní a severozápadní části obce (a to po 
jejím západním okraji s vazbou na stávající křižovatku u vodojemu). 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

A.3.2.1 Zóna bydlení 

Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech: 

jsou směrovány pouze do jádrového území Blanska, částečně zasahují do k.ú. Horní Lhota. 

Z1 bydlení hromadné s převahou bytových domů – Luhy 

Z3 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Dvorská 

Z4 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Nad Čertovkou 

Z5 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Na Pískách 

Z50 bydlení hromadné v bytových domech – lom Zborovec 

P1 přestavba - ulice Čapkova 

P3 přestavba skladů - Horní Palava 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu: 

Z2 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 

Z8 bydlení individuální s převahou RD městského typu - 9. května 

Z10 – Z12 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z14 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z37 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z38 bydlení individ. s převahou RD městského typu – Sloupečník 

Z48 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z49 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

P2 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality 9. května 

P16 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality Sloupečník 

P17 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad Zborovcem 

P18 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad Zborovcem 

P19 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad Zborovcem 

Lokality v místních částech: 

Horní Lhota: 

Z4 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Familiemi 

Z13 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 

Z14 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Těchov: 

Z11 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka 

Z12 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Lesní město 
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Z13 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní město I 

Z24 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní město II 

Z28 bydlení individuální venkovské – Těchov Na příčce 

Z29 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka - rozšíření 

Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech venkovského typu: 

jsou směrovány do samostatných místních částí, kterým je tento typ zástavby vlastní. Zohledněny jsou 
možnosti daných částí i požadavky na jejich rozvoj. Jsou to následující lokality: 

Z1 lokalita v Dolní Lhotě – sever 

Z7 proluky v Dolní Lhotě 

Z2, Z3 lokality v Horní Lhotě 

Z1 lokalita v Těchově – Obůrka 

Z3 – Z10 lokality v  Těchově 

Z30 lokalita v Těchově 

Z1 – Z4 lokality v Lažánkách 

Z7 lokalita v Lažánkách 

Z1 – Z10 lokality v Klepačově 

Z13 lokalita v  Klepačově 

Z1 – Z12 lokality v Olešné 

Z2 – Z4 lokality v Hořicích 

Z10 lokalita v Hořicích 

Bydlení (včetně návrhu) je také součástí ploch smíšených obytných (centrálních, městských 
a venkovských). V těchto plochách významně přispívá k vícefunkčnosti území a oživuje je. 

A.3.2.2 Rekreace 

Budou vytvářeny podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu. 

ÚP navrhuje podpořit rekreační potenciál města následovně: 

• umožnit dostavbu lokalit individuální rekreace, tyto lokality chránit před nežádoucí zástavbou 
(rodinné domy) 

Z16-Z18 Staré Blansko 

Z6, Z7 Horní Lhota 

Z16, Z17 Těchov – Žižlavice 

Z25 Těchov – Žižlavice 

Z 31 Těchov - Žižlavice 

• řešit centra hromadné rekreace 

Z22 lokalita v Těchově – Češkovicích 

• vytvořit územní předpoklady pro rozvoj specifické rekreace a rekreace na plochách přírodního 
charakteru 

Z5, Z6 doplnění ploch zázemí lyžařského areálu Hořice (+ územní rezerva pro lanovku) 

Z18 chov koní a jízdárna Těchov 
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• posílit pozici města jako střediska cestovního ruchu Moravského Krasu zkvalitněním služeb 
(informační centra, hotely, penziony, ubytovny v Blansku a místních částech – východisková 
centra Moravského Krasu) 

P10 ulice Svitavská, součást přestavby na plochy smíšené komerční 

• vytvořit územní předpoklady pro přestavbu dožívajících výrobních kapacit v ulici Gellhornově se 
situováním turistických cílů v těchto plochách 

P12 ulice Gellhornova, součást přestavby na plochy smíšené komerční 

• rozšířit síť cyklotras v řešeném území a vymezit trasu pro hipostezku v Hořicích a Dolní Lhotě 

• realizovat „Zelenou stezku“ kolem Svitavy s vazbou na okolní plochy, stezku využívat pro jogging, 
kolečkové brusle, doplnit ji např. v prostoru mezi ulicí Svitavskou a železniční tratí a v tomto úseku 
ji ozelenit 

• chránit přírodní hodnoty v CHKO Moravský Kras 

A.3.2.3 Občanské vybavení, sport (mimo veřejnou vybavenost) 

Řešením územního plánu je sledována podpora rozvoje občanského vybavení ve městě a to jak 
v Blansku, tak v jeho místních částech. 

A.3.2.3.1 Zařízení tělovýchovná a sportovní 

Blansko: 

Stávající sportovní areály, víceúčelová a fotbalová hřiště, akvapark (Ostrov, sportovní areál Údolní, 
sokolovna Staré Blansko, hřiště v ulici Dvorské, hřiště Horní Palava – Absolonova, hřiště u hřbitova) 
budou zachovány. 

Z20 rozšíření sportovního areálu na Ostrově v jeho severní části 

Z21 vybudování dětského hřiště u Sloupečníku 

Z24 centrální dětské hřiště v sídlišti Zborovce 

ÚP umožňuje situování menších hřišť pro děti i v rámci bytové zástavby. V rámci městské zeleně pak 
realizaci Fit okruhů, inline stezek (podél Svitavy) apod.. 

Místní části: 

Stávající plochy pro sport budou zachovány, včetně všech dětských hřišť. 

Rozvojové plochy: 

Z5, Z6 Hořice – rozšíření a doplnění ploch zázemí lyžařského areálu  

Z21 Těchov – doplněno hřiště za MŠ u silnice na Obůrku 

Z20 Těchov – rozšíření sportoviště v Obůrce 

Z18 Těchov – rozšíření jezdecké farmy 

A.3.2.3.2 Ubytování a veřejné stravování 

Současný deficit přechodného ubytování navrhuje ÚP snížit výstavbou či rekonstrukcí širší škály 
zařízení: od kvalitního hotelového (hotel vyšší kategorie – centrum města), ubytování v penzionech, 
motorestech, až po přenocování ve stanu. 

V zástavbě města je možno doplnit malé ubytovací kapacity formou penzionů i v plochách bydlení 
(omezeno kapacitou). 

Provozovny veřejného stravování lze situovat zejména v plochách občanského vybavení komerčního 
(OM, OK) i v plochách smíšených obytných (SC, SM, SV). Situace bude ovlivňována trhem. 
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A.3.2.3.3 Obchodní síť 

ÚP umožňuje rozšířit obchodní síť města dle nabídky a poptávky po obchodních zařízeních a službách. 
Záměrem je posilovat rozumnou míru koncentrace obchodních služeb do center různé velikosti. 
Hierarchie obchodních center bude spoluvytvářet rytmus městských prostorů a jejich gradaci. 

V částech města, kde došlo výstavbou kapacitních obchodních jednotek (supermarketů) k narušení 
uličních front a městských prostorů (ulice Svitavská, Poříčí) navrhuje ÚP přestavbu (i formou územních 
rezerv). Nutno prověřit podrobnější dokumentací. 

P4 přestavba v ulici Sušilova na komerční občanskou vybavenost 

P5 přestavba ploch zahradnictví na komerční občanskou vybavenost 

P6 přestavba části ploch v areálu Metra Blansko na komerční občanskou vybavenost 

P10-P12 přestavba na plochy smíšené komerční Svitavská, Gellhornova 

Zařízení obchodní sítě v místních částech zůstávají stabilizovány. 

Plochy přestavby v místních částech: 

P1 Klepačov - bývalá farma, přestavba na komerční občanskou vybavenost 

A.3.2.3.4 Nevýrobní a opravárenské služby 

Služby základní a nevýrobní budou nadále směrovány do centra města a pro lepší dostupnost případně 
i do jeho okrajových částí - situace bude do značné míry ovlivňována trhem. Drobné řemeslné 
provozovny a služby budou většinou vznikat formou soukromého podnikání v rámci obytného území, 
kde budou povolována zařízení, jejichž druh a rozsah nebude přímo či nepřímo negativně ovlivňovat 
životní prostředí. 

Doplnění čerpacích stanic pohonných hmot (ČSPH) je možné ve vazbě na silnice II. třídy v plochách 
dopravy. 

Hřbitov s obřadní síní v ulici Dvorské bude rozšířen severním směrem (plocha Z40) a východním 
směrem (přestavba ploch autoopravny P15). 

Plochy služeb v místních částech zůstávají stabilizovány. 

A.3.2.4 Výroba a skladování 

Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro výrobu v souladu s dosud známými záměry. 

A.3.2.4.1 Výroba a skladování – lehký průmysl 

Plochy lehké průmyslové výroby a skladování s vysokým podílem kamionové dopravy (průmyslové 
zóny) 

Blansko sever (včetně ploch návrhových Z28, Z29) 

• Blansko jih, Blansko Gellhornova 

• Staré Blansko jih (včetně ploch návrhových Z30) 

• Staré Blansko sever 

• Horní Lhota jih (včetně ploch návrhových Z11) 

• Olešná – 2x areál pily, plocha fotovoltaické elektrárny 

Průmyslová zóna Blansko sever bude dobudována a budou zpřístupněny plochy veřejného zájmu 
(prostory kudy jsou vedeny veřejné inženýrské sítě). 

Prostory výroby při ulici Gellhornově zůstanou zavlečkovány. ÚP navrhuje přestavbu části 
průmyslových areálů v ulici Gellhornově s dožívající výrobou na plochy smíšené komerční P11. 
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A.3.2.4.2 Výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 

ÚP navrhuje nové plochy v Horní Lhotě a ve Starém Blansku (Z12, Z46). 

A.3.2.4.3 Zemědělská výroba 

Plochy zemědělské výroby v místních částech zůstávají stabilizovány. Je možná intenzifikace využití 
i pro drobnou výrobu nezemědělskou a výrobní služby. 

Nově je navržena plocha v lokalitě Na Páskách (na ploše může být situována pouze taková výroba, 
která svými negativními vlivy nezasáhne do návrhových ploch bydlení, situovaných jihozápadně 
plochy). 

A.3.2.4.4 Lesní hospodářství 

Většina lesů v území je zařazena do kategorie lesů hospodářských, jsou zde ale relativně hojně 
zastoupeny i lesy ochranné a lesy zvláštního určení. Hospodaření v lesích není územím plánem 
zásadně ovlivněno. Realizace zamýšlených vegetačních úprav (tvorba ÚSES) se pravděpodobně 
promítne do změny dřevinné skladby některých lesních porostů zahrnutých do prvků ÚSES ve 
prospěch geograficky původních dřevin. 

Nové plochy lesa jsou navrhovány v Dolní Lhotě a zalesnění se připouští i na plochách zemědělských 
s výjimkou chráněného ZPF. 

 

 

Přehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby – viz tabulka: 



Atelier URBI, 
Brno

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Z 10 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 4 078  9

 pozemky 
cca1200m2

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 14 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 1 022 2

 pozemky 
cca1200m2 Podmíněno úpravou veřejného prostranství Pod Strání.Z 19 OS veř. vybavenost - tělových. a sport Luhy rezerva

Z 20 OS veř. vybavenost - tělových. a sport

Z 21 OS
veř. vybavenost - tělových. a sport 
Sloupečník

Z 24 OS
veř. vybavenost - tělových. a sport 
Zborovce

00 PV plochy veřejných prostranství 40 700 součet ploch

Z 27 SK plochy smíšené komerční  

Z 29 VP výroba - lehký průmysl Blansko sever

Z 36 DS dopravní infrastruktura silniční 2 628

vymezení 
oproti 
Konceptu Posoudit při stavbě možné ovlivnění odtokových poměrů.

Z 37a
Z 37b BI

bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 19 259 59

Podmínkou výstavby je realizace podmiňujících investic (komunikace a 
inženýrských sítí v úseku od restaurace Zátiší k lokalitě). Posoudit 
ekonomickou a provozní únosnost rozvoje.

Z 41 VZ výroba a skladování - zemědělská výroba 6 229
Stavba podmíněna dodržením minimální šířky veřejných prostranství 12m.
Negativní dopad (hluk, zápach) na sousední plochy RI musí být eliminován.

Z 43 DS
dopravní infrastruktura silniční - parkoviště u 
nádraží

Z 46 VD
výroba a skladování - drobná a řemeslná 
výroba

Z 49 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 2 767 6

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m. Zajistit podmínky pro hašení 
požárů.

Z 51 SV plochy smíšené obytné venkovské 10 454
Z 52 DS dopravní infrastruktura silniční 3 333

Příloha č.2: Přehled ploch zm ěn a ploch p řestavby

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

podmínky využití

Blansko  - počet obyv. 21 018 (2010), 7704 trvale obydlených bytů

Číslo 
plochy

Poznámka
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Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 2,7 ob./BJ

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

podmínky využití

Číslo 
plochy

Poznámka

K 4 ZO zeleň ochranná a izolační 2 157
K 15 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 324

P 20 plocha přestavby na DS 23 653

P 21 plocha přestavby na SM 5 434 prověřit podrobnější dokumentací možnost bydlení

P 23 plocha přestavby na OV a ZO 10 217 5 684 prověřit podrobnější dokumentací možnost bydlení pro seniory

Celkem (bez ploch p řestaveb) 134 687 14 958 1 476 40 700 13 891 9 768 8 646 54 469 10 810 46 657 759 2388

Celkem plochy p řestaveb 22 215 0 69 173 0 197 435 45 652 0 0 5 684 0

Celkem všechny plochy (bez ploch p řestaveb) 336 062
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx

Z 2a
Z 2b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 5 113  

Podmíněno vybudováním komunikace a inženýrských sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy.
Před realizací záměru prověřit způsob odkanalizování - řešit p

Z 11 VP výroba a skladování – průmysl 27 848

Plochy sousedí se silnicí II.a III.třídy (připojení ploch na silnice je omezeno příslušnými normami). Jednotlivé 
objekty nebudou individuálně přímo na silnice připojovány - připojení bude projednáno se správcem silnic. V 
co největší míře navrhnout opatřen

Z14 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 11 753

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m. Zajistit podmínky pro hašení požárů.

K 3 ZO zeleň ochranná a izolační 12 685
52 880 18 393 0 11 750 3 264 0 0 38 553 30 378

Horní Lhota  - počet obyv. 399 (2001), 144 bytů (2001)

155 218všechny plochy celkem
celkem

podmínky využití

Přehled ploch zm ěn a ploch p řestavby

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 1 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 25 042

Podmíněno řešením příjezdových komunikací a inženýrských sítí. Využití lokality souvisí i se zkapacitněním 
komunikace Blansko - Češkovice. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak po

Z 3a
Z 3b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 7 079

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 6a
Z 6b
Z 6c
Z 6d
Z 6e
Z 6f BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 28 151

Řešeno dle studie. Plocha je podmíněně využitelná - nejpozději v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných 
prostorů mimo území zatížené hlukem.
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak 

Z 10 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 086

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

Z 11a
Z 11b
Z 11c BI

bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 19 525

Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při pohledu z místní komunikace vedoucí pod 
hotelem Panorama. Podmíněno rozšířením komunikace. V 

Z 12 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 4 732

Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při pohledu z místní komunikace vedoucí pod 
hotelem Panorama. V co největší míře navrhnout opatře

Z 13 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 12 675

Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude 
realizována po obvodu pozemku a nepřevýší horizont lesa při pohledu z místní komunikace vedoucí pod 
hotelem Panorama. Podmíněno vybudováním komunikace a 

Z 17 RI rekreace individuální 4 856

Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení po celém 
obvodu pozemku. 
Plocha sousedí se silnicí III.třídy (připojení plochy na silnici bude z účelové cesty, vedené ze silnice severním 
směrem.

Z 23 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 343

Jedna z ploch sousedí se silnicí III.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude 
projednáno se správcem silnice.
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozději v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené 

Z 28 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 640

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy.

00 PV plochy veřejných prostranství 22 038

Z 29 BI
bydlení individuální s převahou RD 
městského typu 3 885

Z 30 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 018

Z 31 RI rekreace individuální 4 014

K 2 ZO zeleň ochranná a izolační 1 601

K 3a ZO zeleň ochranná a izolační 1 593

K 3b ZS zeleň soukromá a vyhrazená 2 502

Těchov  - počet obyv. 551 (2001), 151 bytů (2001)
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

K 9 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 1 321

K 10 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 973

K 11 ZS zeleň soukromá a vyhrazená 2 334

142 510 57 749 10 781 22 038 0 1 067 0 0 27 995

Z 1a
Z 1b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 670  

Plocha sousedí se silnicí II.třídy, připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami (bude 
projednáno se správcem silnice). 
Plocha je podmíněně využitelná - nejpozději v ÚŘ bude prokázáno situování chráněných prostorů mimo území 
zatížené hlukem

Z 6 DS dopravní infrastruktura - silniční

47 636 0 0 3 159 6 933 0 0 0 1 116

269 725

všechny plochy celkem

Lažánky  - počet obyv. 429 (2001), 186 bytů (2001)

celkem
všechny plochy celkem

celkem
426 273
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Číslo 
plochy

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx

podmínky využití
Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Z 3 BV
bydlení individuální - venkovské - V 
pasekách  

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, zachovala 
vsak povrchové vody do půdy. Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a 
keřovou zelení.

Z 5 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 628  

Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Stavba 
podmíněna rozšířením místní komunikace a realizací sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by 
eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů, z

Z 8 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 414

Podmíněno realizací komunikace a sítí. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z 10a
Z 10b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 6 836

Stavby přízemního charakteru, začleněné do krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení. Stavba 
podmíněna rozšířením místní komunikace a realizací inženýrských sítí. 
V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtoko

00 PV plochy veřejných prostranství 7 114
55 392 0 7 857 7 114 0 1 031 0 0 11 570

Z 3a
Z 3b BV

bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 2 308

Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

29 437 0 0 4 610 0 0 0 3 029 11 495

Z 7 SV plochy smíšené obytné venkovské 3 105
Podmíněno rozšířením komunikace. V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů, zachovala vsak povrchové vody do půdy.

Z10 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 3 776 Respektovat pěší propopjení nad vodovodním řadem. 

00 PV plochy veřejných prostranství 1 477
15 144 3 381 0 1 477 3 105 0 0 0 0

celkem

48 571
celkem
všechny plochy celkem

všechny plochy celkem

Klepa čov - počet obyv. 482 (2001), 184 bytů (2001)

Olešná  - počet obyv. 110 (2001), 61 bytů (2001)
82 964

Hořice  - stávající počet obyv. 93 (2001), 39 bytů (2001)

23 107
celkem
všechny plochy celkem
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A.3.3 Sídelní zeleň 

Součástí koncepce rozvoje města v zastavěném území a v zastavitelných plochách je ucelený systém 
sídelní zeleně tvořený jednak samostatně vymezenými plochami zeleně, jednak zelení zastoupenou 
v rámci jiných ploch. 

Samostatně jsou v zastavěném území vymezeny tyto plochy zeleně: 
• ZV - zeleň veřejná 
• ZS - zeleň soukromá a vyhrazená 
• ZO – zeleň ochranná a izolační 
• ZP - zeleň přírodního charakteru 

Zeleň na veřejná je veřejně přístupná parkově upravená zeleň v zastavěném území; slouží pro 
zlepšení životního prostředí města, zvýšení estetických kvalit a krátkodobou rekreaci občanů. 

Většina stávajících stabilizovaných ploch zeleně na veřejných prostranstvích se nachází přímo ve 
městě. Za nejvýznamnější z nich lze považovat park u zámku, významnou soustavu tvoří zeleň kolem 
řeky Svitavy (kombinace s jinými funkčními typy zeleně) doplněná o cyklostezky a pěší trasy, další 
parkově upravené plochy jsou vázány na objekty občanské vybavenosti a rekreace. 

V místních částech jsou zastoupeny spíše menší plochy nejčastěji v prostorech návsí (Horní Lhota, 
Klepačov) nebo v návaznosti na občanskou vybavenost komerčního i nekomerčního charakteru (Dolní 
Lhota, Těchov, Lažánky). 

Koncepce systému sídelní zeleně počítá zejména s podporou a posílením zelené osy kolem Svitavy – 
s rozšířením její centrální části u parku Sv.Čecha, se zpřístupněním zahrady za kostelem sv. Martina ve 
Starém Blansku a s několika dalšími plochami veřejné zeleně v návaznosti na občanskou vybavenost. 

V místních částech jsou plochy veřejné zeleně zastoupeny méně, navrženy je jen plocha u hřiště 
v Dolní Lhotě a rozšíření stávající veřejné zeleně v Lažánkách v souvislosti s návrhem SV. 

Zeleň soukromá a vyhrazená slouží primárně majiteli pozemku, nebo zařízení na pozemku 
umístěném. Nejčastěji bývají jednoznačně vymezeny od veřejných prostorů (oplocením), což ale 
zejména v krajině nemusí být pravidlem. Plochy zeleně soukromé a vyhrazené tvoří především 
zahrady, sady a další pozemky mající především rekreační a produkční funkci. 

Z velké většiny jde o stávající stabilizované plochy, zastoupené zejména v sídlech venkovského typu 
(v Blanskou nejsou většinou samostatně vymezeny, jsou zahrnuty do jiných ploch). Návrhové plochy 
jsou svázány s návrhem bydlení a jeho přechodem do krajiny (Těchov, Horní Lhota, Olešná, Blansko). 

Zeleň ochranná a izolační je tvořena převážně liniovými dřevinnými vegetačními prvky, jejichž 
hlavním účelem je izolace funkcí negativně ovlivňujících své okolí (nejčastěji dopravy a různých druhů 
výroby). Dominantní funkcí je zlepšení životních podmínek – snížení hlučnosti a prašnosti, pohledové 
odclonění. 

Stávající plochy zeleně ochranné a izolační jsou vázány na železniční trať uvnitř Blanska. Návrhové 
plochy jsou situovány v lokalitě Luhy (Blansko, Horní Lhota), mají izolovat plochy výroby a nakládání 
s odpady od obytných funkcí. Zeleň izoluje bydlení od silniční dopravy v Češkovicích a v Obůrce (k.ú. 
Těchov), kde zároveň sleduje vedení VTL plynovodu, v Olešné jde především o pohledové odclonění 
areálu pily nad obcí, v Lažánkách izoluje čerpací stanici od bydlení, v Dolní Lhotě jde především 
o zapojení VZ do krajiny, Blansku pak pohledové odcloňuje objekty technické infrastruktury. 

Zeleň přírodního charakteru zahrnuje zeleň přírodní nebo přírodě blízkou v zastavěném území 
s vyšší ekologickou hodnotou - prioritní je funkce biologická (bývají součástí ÚSES nebo interakčními 
prvky), zároveň mají i funkci hygienickou, estetickou, rekreační. Často tvoří jeden celek plochami 
přírodními nezastavěného území (NP). 

Nejvýznamnější plochy tohoto typu se nacházejí na jihu Blanska v okolí lomu a v prostoru bývalé 
cihelny, dále v severní části města kolem potoka Sloupečník. Další drobné plošky se vyskytují 
nejčastěji na těžko dostupných nebo těžko zastavitelných místech uvnitř sídel – kolem vodních ploch 
a toků, v terénních předělech a podobně. Navrženy jsou jako součást ÚSES v zastavěném území 
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(u Salmova jezu), dále v Horní Lhotě a Klepačově pro zvýšení biologických i estetických hodnot, 
podpoře zapojení sídla do krajiny. 

Zeleň zastoupená v rámci jiných ploch není v rámci územního plánu vyčleněna jako funkčně 
samostatná – tvoří doplňkovou funkci k jiné hlavní funkci. 
 

A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.1 Občanské vybavení, služby – veřejná infrastruktura 

A.4.1.1 Výchozí údaje: 

Územní plán řeší rozvojové plochy na období cca 8 let (do r. 2019), územní rezervy na 
dalších 8 let (do r. 2027). 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti vychází v územním plánu města z předpokládaného počtu 
obyvatel se zohledněním denně přítomného počtu obyvatel (saldo dojížďky za prací, do škol a do 
center vybavenosti). 

A.4.1.2 Návrh 

A.4.1.2.1 Vzdělání a výchova 

Mateřské školy 

Stávající mateřské školy budou respektovány (8 pracovišť): 

• MŠ Blansko, Dvorská 1810/30, pro 150 dětí s jídelnou, 

• MŠ Blansko, Dvorská 1894/96, pro 150 dětí s jídelnou, 

• MŠ Blansko, Rodkovského 1587/2a, pro 182 dětí s jídelnou, 

• MŠ Blansko, Rodkovského 1352/2b, pro 182 dětí s jídelnou, 

• MŠ Salmova 1940/17 (viz. ZŠ), 

• MŠ Salmova, Blansko-Dolní Lhota 177 (viz. ZŠ), 

• MŠ Blansko, Údolní 1893/8, pro 104 dětí s jídelnou a bazénem, 

• MŠ Blansko-Těchov 124, pro 26 dětí se školní jídelnou a družinou. 

Pro návrhový počet obyvatel města je nutno v územním plánu zajistit výstavbu nové mateřské školy 
ÚP navrhuje řešit tento objekt v rámci nevyužitých prostor některé základní školy až do doby výstavby 
na plochách územních rezerv v lokalitě Luhy. Tam by byl objekt řešen univerzálně tak, aby jej bylo 
možno v případě nepříznivého populačního vývoje bez velkých problémů změnit na stacionář pro 
seniory (protože provoz těchto zařízení je velmi podobný). 

Základní školy 

Stávající základní školy budou respektovány (7 pracovišť): 

• ZŠ Dvorská 1415/26, 

• ZŠ Erbenova 1237/13, 

• ZŠ TGM, Rodkovského 822/2, pro 720 žáků s družinou, 

• ZŠ a MŠ Salmova 1940/17, pro 725 žáků s jídelnou a družinou, 

• ZŠ a MŠ Salmova, Blansko-Dolní Lhota 177, pro 25 dětí, 
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• ZŠ speciální, Žižkova 1919/27, péče o těžce zdravotně postižené děti s kombinací vad, 

• ZUŠ Zámek 3/3. 

Kapacita stávajících ZŠ je plně dostačující, v případě potřeby lze kapacity využít i pro mateřské školy. 

Střední a odborné školy 

Stávající střední a odborné školy budou respektovány (3 pracoviště): 

• Gymnázium Blansko, Seifertova 33/13, Státní všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium, 

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Blansko, Bezručova 1601/33, 

• Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, Nad Čertovkou 2272/18, výuka 
čtyřletých oborů obchodní akademie, zdravotnický asistent, ekonomické lyceum. 

Kapacita stávajících středních a odborných škol je dostačující a není potřeba navrhovat nové budovy. 

A.4.1.2.2 Sociální služby 

Stávající domovy důchodců a domovy s pečovatelskou službou budou respektovány (4 pracoviště): 

• SENIOR centrum Blansko, Pod Sanatorkou 2363/3, domov pro seniory a domov se zvláštním 
režimem, 

• Dům s pečovatelskou službou, 9.května 1, 

• Dům s pečovatelskou službou, Pod Javory 32, 

• Dům s pečovatelskou službou, Údolní 16. 

Současná kapacita: 123 bytů 

Počet žadatelů:  43 

Bydlení pro seniory bude rozšířeno na základě průzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb, který 
probíhá a bude vyhodnocen v prosinci 2010. V územním plánu je navrženo: 

- rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou Pod Javory 32 o 9 bytů 

- přestavba bytového domu Údolní 21, zřízení 16 bytů 

Těmito záměry budou současné potřeby uspokojeny. 

P23 bydlení pro seniory navazující na lokalitu Luhy 

A.4.1.2.3 Zdravotní služby 

Město Blansko je zřizovatelem nemocnice Blansko, Sadová 1596/33. V Blansku působí 12 praktických 
lékařů pro dospělé a 5 praktických lékařů pro děti a dorost. Stávající vybavenost ve zdravotnictví 
(nemocnice, praktičtí a zubní lékaři, lékárny) je vyhovující, ÚP ji respektuje a nenavrhuje nové plochy 
pro zařízení zdravotnických služeb. 

A.4.1.2.4 Kultura 

Budou respektována stávající kulturní zařízení a sdružení: 

• Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 

• Muzeum Blansko, Zámek 1, 

• Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 1, které je zřizovatelem: 

- Komorního orchestru města Blanska 

- Galerie města Blanska s expozicemi výtvarného umění 

- Dělnického domu s velkým sálem, jevištěm a malým sálem 

- Kina Blansko 
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- Galerie Ve Věži, Hybešova 550 (naproti kinu) 

V Blansku působí 31 neziskových organizací – občanských sdružení. 

Doplnění zázemí stávajících zařízení se v ÚP plošně neprojevuje. ÚP umožňuje doplnit kulturní zařízení 
dle potřeb v rámci přestavby bývalého areálu Adast. 

A.4.1.2.5 Veřejná správa 

Budou respektována stávající zařízení veřejné správy: 

• Okresní soud v Blansku, Hybešova 5, 

• Finanční úřad Blansko, Seifertova 2247/7, 

• Policie ČR, územní odbor Blansko, Bezručova 1895/31, 

• Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí 1991/22, 

• Krajská hygienická stanice Brno, ÚP Blansko, 

• Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 

• Celní úřad Blansko, Poříčí 1603/26, 

• Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Blansko, Seifertova 6, 

• Okresní správa sociálního zabezpečení Blansko, Seifertova 5, 

• Česká pošta Blansko 1, Hybešova 584/53, 

• Česká pošta Blansko 3, Dvorská 1960/32, 

• Úřad práce v Blansku, Vodní 1992/9, 

• Oblastní charita Blansko, Sadová 149/2, 

• Oblastní charita Blansko, Komenského 2366/19, 

• Hnutí Humanitární pomoci, Leoše Janáčka 2184/15. 

V Blansku se nacházejí pobočky významných bank a peněžních ústavů, pojišťoven, řady zájmových 
spolků a organizací. Veřejná správa funguje v Blansku ve vyhovujících prostorách s dobrou 
dostupností. V případě potřeby doplnění kapacit jsou v ÚP navrženy podmínky, které to umožňují. 

A.4.1.2.6 Ochrana obyvatelstva 

Bude respektováno stávající zařízení ochrany obyvatelstva: 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Poříčí 1991/22. 
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A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

Dopravní řešení se opírá o vyšší územně plánovací dokumentaci. Zásady územního rozvoje 
Jihomoravského kraje byly vydány 22.9.2011. 

Dále se vychází z územně plánovacích podkladů (ÚPP), kterými jsou Generel dopravy Jihomoravského 
kraje a Generel krajských silnic Jihomoravského kraje. 

V  ÚP jsou navrhovány následující přeložky a úpravy silnic II. a III. třídy: 

Silnice II/379 –  navržena je úprava trasy v části průtahu místní částí Lažánky. 

Silnice III/37434 – silnice je navržena k přeřazení do místních komunikací. 

Silnice III/37443 – navržena je úprava směrových oblouků mimo zastavěné území. 

Silnice III/37937  –- je navržena drobná úprava trasy na jižním okraji Starého Blanska. 
Silnice III/37937 – mimoúrovňové křížení železnice (propojení Starého Blanska, dle schváleného 

technického řešení, zohledňující i požadavky na budoucí úpravy v prostoru 
železničního koridoru) 

V  ÚP jsou jako územní rezerva navrhovány následující přeložky silnic: 

Silnice III/37937 – na silnici je navržena přeložka a úprava silnice ve Starém Blansku, která umožní 
mimoúrovňové křížení s koridorovou železniční tratí (zakresleno formou koridoru územní ochrany, 
zahrnujícího plochy, v nichž bude přeložka silnice upřesněna územní studií - úpravou již zpracované 
studie s nevhodnými sklonovými poměry).  

Silnice III/37937 - přeložka silnice v Olešné na jižním okraji zástavby (koridor šířky 100m). 

Silnice II. a III. třídy tvoří spolu s významnými místními komunikacemi základní komunikační skelet 
města a jeho místních částí. 

Pro průjezdní úseky krajských silnic budou jsou ve smyslu ČSN 736110 navrženy funkční skupiny 
a základní typy těchto komunikací: pro silnici II/374 a pro silnici II/379 v úseku ze směru od Lipůvky 
ke křižovatce se silnicí II/374 funkční skupina B – typ MS2 10/9/50. Pro silnici II/379 v úseku ze směru 
od Jedovnic ke křižovatce se silnicí II/374 funkční skupina B – typ MS2 8,5/7,5/30. Silnice III. třídy 
budou ve funkční skupině C. Typy jsou proměnné, minimální šíře komunikace mezi obrubami je 
stanovena na 6,5 m, ve zvláště stísněných poměrech je přípustná i šíře 6,0 m. 

Územní plán povětšině respektuje stávající místní komunikace v existující zástavbě. Do sítě místních 
komunikací je zařazen vyřazený úsek silnice III. třídy v Horní Lhotě. 

Dopravně významnější místní komunikace jsou zařazeny do funkční skupiny C. Jde především 
o komunikace, po kterých je vedena autobusová doprava, a komunikace, které jsou významné pro 
obsluhu území. Dále jsou to některé komunikace v rozvojových plochách. 

Ostatní místní komunikace jsou ve funkční skupině D1. 

V síti místních komunikací jsou navrženy úpravy, které zlepšují dopravní poměry nebo propojení území 
na silnice III. tříd. 

Navrženy jsou nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obslužnost nových lokalit 
bydlení. Stávající místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny zejména tam, kde je šířka 
veřejných prostranství nedostatečná. 

Pro zpřístupnění atraktivních míst v Blansku jsou navrhované samostatné pěší trasy. Část 
navrhovaných i stávajících tras pro pěší lze využívat i pro cyklistickou dopravu. 

Cyklistická doprava bude využívat stávajících značených cyklotras, vedoucích po samostatných 
cyklostezkách v souběhu s některými úseky silnic II. třídy, po méně frekventovaných úsecích silnice 
II. třídy, po silnicích III. třídy a po místních či účelových komunikacích. V grafické části jsou vymezeny 
úseky, kde je nutno v souběhu s průjezdním úsekem vést cyklotrasu s tím, že způsob jejího vedení 
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(v rámci hlavního nebo přidruženého dopravního prostoru MK) bude stanoven při následné projektové 
přípravě. 

Síť cyklotras je doplněna o novou trasu podél řeky Svitavy, jejíž převážná část je navržena jako 
cyklostezka. Dále je navržena cyklostezka do Dolní Lhoty a cyklostezka podél Olomučanského potoka. 

Pro další doplnění systému cyklotras nejsou v ÚP navrhována žádná řešení, neboť beze změny 
funkčního využití je lze trasovat na stávající místní a účelové komunikace, resp. veřejná prostranství. 

Doprava v klidu (parkování a garážování vozidel) je řešena pro stupeň motorizace 1 : 2,5. Využívány 
jsou stávající odstavné a parkovací plochy doplněné o navrhovaná parkoviště a garážovací či parkovací 
vícepodlažní objekty. Některé z těchto objektů hromadných garáží jsou umístěny na přestavbovém 
území současných řadových garáží nebo pod stávajícími parkovišti převážně v centru města. 

Všechny nové obytné objekty musí být vybaveny min. 1 odstavnou plochou pro 1 bytovou jednotku. 
U RD je to garáž na vlastním pozemku, u BD pak z 60% garáže (integrované s obytnými objekty nebo 
garáže hromadné) a 40% parkoviště. Všechny komerční, výrobní a skladovací areály musí mít 
vyřešeno parkování na vlastním pozemku. V řešení dopravy v klidu je eliminován deficit v počtu 
parkovacích míst především návrhem parkovacích objektů. 

Významné dopravní stavby jsou navrženy jako veřejně prospěšné stavby. 

Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava železniční i doprava autobusová. 
Autobusová doprava linková (regionální) i městská budou v současných či návrhových plochách 
dopravy nebo veřejných prostranství v rámci integrovaného dopravního systému optimalizovány jak ve 
svých trasách, tak v polohách zastávek s cílem jednotných zastávek a nástupních hran pro shodné 
směry. Centrálním přestupním uzlem je autobusové nádraží u železniční stanice Blansko. 

S úpravami v železniční dopravě územní plán neuvažuje. Jako územní rezerva se navrhuje přesunutí 
hlavního nádraží severním směrem jako náhrada současné stanice Blansko a zastávky Blansko-město 
včetně autobusového terminálu. 

A.4.3 Vodní hospodářství 

A.4.3.1 Vodní toky a plochy 

Je navrženo: 

- dokončit protipovodňové úpravy toků vyplývající z doplněných nových povodňových plánů, 

- realizovat poldry na potoku Sloupečník a protipovodňová opatření spjatá s možností výstavby 
v prostoru zahradnictví u řeky Svitavy, 

- do doby dokončení protipovodňových staveb nepovolovat v záplavových zónách Q100 výstavbu bez 
souhlasu správce toku. 

A.4.3.2 Zásobování vodou 

Je navrženo: 

- do nových rozvojových ploch rozšířit stávající vodovod a realizovat propojení, 

- postupně rekonstruovat starší vodovody a zejména vodojemy s ohledem na stáří a stavební stav, 

- realizovat napojení obce Vavřinec a jeho místních částí na skupinový vodovod Blansko, 

- zásobování vodou řešit tak, aby v řešeném území byly zajištěny podmínky pro hašení požárů. 

A.4.3.3 Odkanalizování území 

Je navrženo: 

- posoudit generel kanalizace z roku 2005 včetně nově rekonstruované ČOV dle nového ÚP města 
(některé rozvojové plochy se liší od původních, které byly podkladem generelu), 

- postupně rekonstruovat starší kanalizaci v Blansku-městě s ohledem na stáří a stavební stav, 
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- v Blansku-městě řešit novou trasu jednotné kanalizace mezi ulicemi Sloupečník a Bezručova s cílem 
odlehčit přetížené stoky ze sídliště Zborovce, 

- do nových rozvojových ploch V Blansku-městě, Těchově, Klepačově, Dolní a Horní Lhotě rozšířit 
stávající kanalizaci (pokud možno oddílný systém s případným čerpáním splaškových vod z níže 
položených lokalit), 

- v místní části Olešná vybudovat novou splaškovou kanalizaci a ukončit ji v nové MČOV, 

- v místní části Lažánky vybudovat novou splaškovou kanalizaci a ukončit ji v nové MČOV, 

- co nejvíce srážkových vod zadržet na zastavovaném území (zdrže, vsaky ap.) – řešení specifikovat 
v územním řízení na základě geologického posouzení řešené lokality. 

A.4.4 Energetika 

A.4.4.1 Zásobování plynem a teplem 

Je navrženo: 

- do rozvojových ploch a ve stávající zástavbě rozšířit především STL plynovody, 

- dokončit nahrazení vytápění tuhými či tekutými palivy zemním plynem zejména v městských částech, 

- využít v lokalitách v Blansku-městě poblíž decentralizovaných místních kotelen napojení na tyto 
zdroje (topné medium plyn), 

- zvýšit podíl alternativních zdrojů vytápění a zejména TUV (využít střechy objektů), 

- realizovat RS VTLN Luhy, zrušit RS VTL v prostoru Metry Blansko. 

A.4.4.2 Produktovody 

Nejsou územím vedeny. 

A.4.4.2.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 400 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. 
V návrhovém období se nepočítá s budováním nových zařízení a nejsou zde nároky na územní rezervy 
pro stavby této napěťové hladiny. 

Síť VVN 220 kV: 

Řešeným územím neprochází vedení a nejsou zde situovaná zařízení této napěťové hladiny. 
V návrhovém období se nepočítá s budováním nových zařízení a nejsou zde nároky na územní rezervy 
pro stavby této napěťové hladiny. 

Síť VVN 110 kV: 

Řešeným územím prochází vedení napěťové hladiny 110 kV a sice VVN 523/524 Čebín – Blansko, 
VVN5526/5527 Blansko – Blansko ČD, které pak směrem na Lažánky je provozováno v napěťové 
hladině 22kV (VN104/105) a dle výhledových záměrů společnosti E.ON bude dále rozšířeno v souběhu 
se stávající linkou VN 127 do Rozstání, kde se počítá s vybudováním transformace 110/22kV. Směrem 
severním je pak vedena trasa VVN 525 Blansko – Boskovice. Toto vedení bude v návrhovém období 
rekonstruováno na dvojité, ve stávající trase, bez nároku na rozšíření stávajícího ochranného pásma. 

A.4.4.2.2 Sítě a zařízení VN 22 kV 

V zástavbě je vybudováno kabelové vedení 22 kV do trafostanic, ve středu města v několika trasách. 

V návrhovém období bude, na základě požadavků výstavby na navržených plochách a řešení 
komunikací v severní a severovýchodní části města Blansko v lokalitě Luhy a dále v Horní Lhotě, nutné 
provést přeložku stávajícího venkovního vedení. Nová trasa bude vedena kabelem, trasy kabelů budou 
sledovat navrženou uliční síť nové zástavby. 
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Pro napojení nové zástavby bude rozšířena kabelová síť VN a vybudovány nové trafostanice ve 
výkrese energetiky označené jako TRN. Tam, kde bude z prostorových důvodů možné napojení 
venkovním vedením, budou i trafostanice jako venkovní, jinak se předpokládá výstavba kioskových 
stanic. 

Plochy podnikání a výroby budou napojeny ze sítě VN 22 kV odběratelskými trafostanicemi. Protože 
není známo konkrétní využití ploch, ani počet konkrétních podnikatelských subjektů, je nutné 
považovat počet a umístění nových trafostanic pro zásobení těchto ploch pouze za orientační. Přesné 
umístění, provedení a řešení (trafostanice, vstupní rozvodna, venkovní, zděná) bude stanoveno pro 
každý podnikatelský subjekt v lokalitě v rámci dalšího stupně dokumentace pro územní a stavební 
řízení s ohledem na vývoj zatížení a rozvoje oblasti. 

Připojování nových odběratelů výrobní a nevýrobní sféry bude řešeno v souladu s platnou legislativou 
(zák.458/2000 Sb., vyhl. 51/2006 Sb., případně novou legislativou v platném znění). 

Koncepce řešení napojení jednotlivých ploch je patrná z výkresové části dokumentace. 

A.4.4.2.3 Sítě a zařízení NN 3 × 400/230 V 

V návrhovém období ÚP bude provedeno rozšíření sítě NN do lokalit navržené zástavby. V zástavbě 
v Blansku a okolních obcích bude síť NN budována zemními kabely, případně koncepčně naváže na 
stávající stav. 

A.4.4.2.4 Veřejné osvětlení 

Pro nové lokality výstavby bude veřejné osvětlení prováděno v návaznosti na navrhovanou distribuční 
síť NN - v částech, kde bude prováděna kabelová rozvodná síť NN bude použito samostatných 
osvětlovacích stožárů, v případě venkovní sítě bude využito těchto podpěr i pro osazení svítidel 
veřejného osvětlení. Ovládání naváže na stávající stav. 

A.4.5 Spoje 

A.4.5.1 Dálkové kabely 

V návrhovém období ÚP se nepočítá s budováním nových tras dálkových optických kabelů a rovněž 
nedojde k zásadnímu dotčení tohoto zařízení navrhovanou zástavbou (s výjimkou krátké přeložky ve 
Starém Blansku). 

A.4.5.2 Rozvody MTS 

S další výstavbou zařízení v návrhovém období Telefónica O2 nepočítá. Kapacita digitálních ústředen 
plně vyhovuje požadavkům na telefonní přípojky včetně rezervy v kapacitě. 

Rozšíření místní telekomunikační sítě bude prováděno v místech navrhované zástavby. Plánuje se 
pouze pokládka telekomunikačních kabelů, která zajistí dostatečnou telefonizaci. Plánovaná zástavba 
bude napojena na telefonní síť po provedení rozšíření sítě v navržených lokalitách. 

A.4.5.3 Radioreléové trasy 

Územím prochází RR trasy v různých směrech. Dle stanoviska Českých radiokomunikací je požadavek 
na jejich ochranu. Rovněž umístění staveb značné výšky jako např. větrných elektráren, situovaných 
blíže než 150 m od průběhu RR paprsku, musí být předem posouzeno (odsouhlaseno) společností 
České radiokomunikace, a.s.. 

Do daných katastrálních území zasahuje koridor RR směrů – zájmové území Ministerstva obrany. 

Dále se v území nachází základnové stanice mobilní telekomunikační sítě vzájemně propojené RR spoji 
nižší kategorie. 

Zřizování nových radioreléových spojů se předpokládá, na základě konkrétních požadavků investorů 
v území. 
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A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ 

OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 

A.5.1 Základní zásady uspořádání krajiny 

Koncepce uspořádání krajiny vychází ze základních krajinných charakteristik: území je situováno 
v členité krajině Drahanské vrchoviny, která není příliš vhodná k zemědělskému využití (těžko 
přístupný terén, málo úrodné půdy), dominuje lesní hospodaření, významným způsobem využívání 
přírodních zdrojů, ovlivňujícím tvář krajiny, je těžba. 

Koncepce uspořádání krajiny je dále podřízena zájmům trvale udržitelného rozvoje, včetně zájmu 
zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny a jejich dalšího rozvoje 
a podpory mimoprodukčních funkcí krajiny. 

Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem 
využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její přiměřené rekreační využití. 

Prvořadým cílem koncepce je ochrana stávajících přírodně nejcennějších území – zejména zvláště 
chráněných území, významných krajinných prvků a částí krajiny chráněných soustavou NATURA 2000. 
V těchto územích je v zásadě konzervován současný stav využití s předpokladem případného dalšího 
posilování přírodních hodnot. 

Do některých částí stávající neurbanizované krajiny jsou navrženy zastavitelné plochy s různým 
způsobem využitím - zejména plochy bydlení, smíšené plochy, plochy rekreace a výroby a skladování; 
vždy však v návaznosti na současně zastavěná území, rozptýlená zástavba ve volné krajině 
navrhována není. 

Pro posílení ekologické stability krajiny je vymezen územní systém ekologické stability. Vytvořeny jsou 
tak podmínky pro ochranu a posílení aktuálně i potenciálně ekologicky cenných částí krajiny - lesních 
porostů, vodních toků a jejich niv i některých extenzivněji zemědělsky využívaných partií. Koncepce se 
řídí zásadami obecné ochrany přírody a krajiny, preferováno je posílení polyfunkčního charakteru 
krajiny, umožňující racionální hospodářské a rekreační využití krajiny spolu s její komplexní ochranou 
i ochranou jejich nejcennějších částí. 

A.5.2 Územní systém ekologické stability 

A.5.2.1 Koncepce vymezení územního systému ekologické stability 

Koncepce řešení územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) je založena na principu tvorby 
ucelené ekologické sítě, sestávající se z logických sledů vzájemně navazujících, typově příbuzných 
a funkčně souvisejících biocenter a biokoridorů. Zahrnuje vzájemně provázané řešení všech tří 
hierarchických úrovní – nadregionální, regionální a lokální (místní). Vymezeny jsou následující 
skladebné části ÚSES: 

• část unikátního nadregionálního biocentra NRBC 2012 (dle ZÚR NRBC03) Suchý a Pustý žleb 
(k.ú. Lažánky, Těchov, Blansko), součást CHKO Moravský kras, 

• krátký nadregionální biokoridor K 130 (mezofilní bučinná osa, dle ZÚR NRBK03) propojující 
NRBC Suchý a Pustý žleb a NRBC Josefovské údolí; krátký úsek nadregionálního biokoridoru K 
129 (mezofilní hájová osa, dle ZÚR NRBK04) spojující NRBC 30 Podmokerské lesy a NRBC 31 
Josefské údolí, 

• do řešeného území zasahuje celkem pět regionálních biocenter (žádné z nich v něm neleží 
celé): RBC 57 Jelení skok (k.ú. Olešná, dle ZÚR RBC037), RBC 54 Hořický hřbet (k.ú. Hořice, 
dle ZÚR RBC035), RBC 11 Vojánky (malou části v k.ú. Dolní Lhota, Horní Lhota a Blansko, dle 
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ZÚR RBC194), RBC 86 Harbechy(dle ZÚR RBC196) a RBC 87 Zrcadla (k.ú. Lažánky, dle ZÚR 
RBC195), 

• severo-jižním směrem prochází hydrofilní regionální biokoridor 1416 Svitava (RBK019 dle 
ZÚR), do okrajových částí zasahují dva mezofilní koridory – RBK 204 (k. ú. Lažánky, dle ZÚR 
RBK133) a RBK 1478 (k.ú. Olešná a Hořice, dle ZÚR RBK021), 

• zasahuje sem dvacet jedna lokálních biocenter, z toho čtyři neleží v řešeném území celou 
plochou. Sedm z nich je vloženo v trasách regionálních biokoridorů, dvě v ose koridoru 
nadregionálního, zbylých dvanáct je součástí výhradě lokální úrovně ÚSES, 

• celý systém je propojen relativně hustou sítí lokálních biokoridorů (celkem 30; 19 z nich leží 
v řešeném území celou délkou, 11 do něj zasahuje jen dílčí částí), které tvoří buď zcela 
samostatné větve, nebo svým umístěním podporují fungování koridorů vyšších úrovní 
systému. 

Míra přesnosti vymezení ÚSES a jeho jednotlivých skladebných částí je dána především celkovou 
mírou podrobnosti řešení územního plánu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutečným stavem 
využití území. S ohledem na vlastnické vztahy, na skutečný stav využití území a na zájmy ochrany 
přírody a krajiny, vodního a lesního hospodářství a zemědělství je tudíž možné provádět dílčí upřesnění 
vymezení ÚSES (např. při zpracování komplexní pozemkové úpravy), a to při splnění podmínky, že 
nebude snížena míra aktuální ani potenciální funkčnosti ÚSES. 

Přípustnost upřesnění průběhu a vymezení ÚSES je třeba vždy posuzovat ve spolupráci s příslušným 
orgánem ochrany přírody. 

A.5.2.2 Podmínky pro využití ploch ÚSES 

Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona 
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). 

Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných částí 
ÚSES platí místo podmínek využití stanovených pro příslušný typ plochy s rozdílným způsobem využití 
následující podmínky využití: 

Hlavní -  je využití sloužící k zachování či posílení funkčnosti ÚSES. 

Podmíněně přípustné - je takové využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy 
s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší nevratně 
přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability území. 

Nepřípustné  - je jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES. 

Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území a v zastavitelných 
plochách. Výjimky tvoří: 

• stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských za předpokladu 
minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravní infrastruktury za předpokladu minimalizace 
jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci systému 
dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného 
a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES; 

• stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném zájmu, která 
nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich 
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost ÚSES. 

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba posuzovat vždy 
ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody. 
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A.5.3 Prostupnost krajiny 

Stávající prostupnost krajiny je dobrá, krajina je protkána dostatečným množstvím účelových 
komunikací a pěších cest, vzhledem k turistické atraktivitě jsou nezřídka značeny jako turistické či 
cyklistické trasy, některé obce v blízkosti Blanska jsou na něj přímo napojeny upravenou pěší trasou 
(Klepačov, Češkovice).  

Přesto je zde několik bariér. Přírodní bariérou je řeka Svitava dělící řešené území na poloviny, 
prostupnost je vázána na mosty a lávky (těch je ale zejména v zastavěném území dostatek), dále pak 
terén, v některých místech velmi svažitý a členěný hlubokými terénními zářezy. Antropogenní bariérou 
jsou pak rozlehlé opocené (zejména výrobní) areály, oplocené enklávy rekreačních objektů (zejména 
pokud jsou soukromé i komunikace prostupující lokalitu), železnice a uzel silniční dopravy na jižním 
okraji zastavěného území, který je řešen bez ohledu na pěší pohyb. Toto místo lze vzhledem ke 
kumulaci přírodních i antropogenních bariér považovat za nejproblematičtější z hlediska pěší 
prostupnosti. 

A.5.4 Protierozní opatření 

Nejsou navrhována žádná speciální protierozní opatření. Návrh a realizace konkrétních protierozních 
opatření jsou obecně přípustné (příp. podmíněně přípustné) ve všech typech ploch v nezastavěném 
území. 

A.5.5 Ochrana před povodněmi 

Ve výkrese Odkanalizování a v Koordinačním výkrese jsou v ÚP zakreslena vyhlášená záplavová území: 

• záplavové území Q100 Svitavy (aktivní zóna vyhlášena není), 

• území zvláštní povodně pod vodním dílem (vodní nádrž Boskovice, vodní nádrž Letovice - 
Křetínka). 

Pro ochranu zástavby v centru Blanska, kam zasahuje Q100, je v nivě Svitavy a na přítocích navrženo: 

- dokončit protipovodňové úpravy toků vyplývající z doplněných nových povodňových plánů, 

- realizovat poldry na potoku Sloupečník a protipovodňová opatření spjatá s možností výstavby 
v prostoru zahradnictví u řeky Svitavy, 

- do doby dokončení protipovodňových staveb nepovolovat v záplavových zónách Q100 výstavbu bez 
souhlasu správce toku. 

A.5.6 Dobývání nerostů 

V návrhovém období ÚP je respektována významná těžební plocha – pískovna Dolní Lhota, 
provozovaná firmou KALCIT s.r.o. a menší plocha Dolní Lhota – Spešov (KALCIT s.r.o.). Pískovna 
v Dolní Lhotě zůstane dopravně napojena na silnici III. třídy č. 37435. 

Pro dobývání slévárenských písků je navržen další těžební prostor ve Starém Blansku (Blansko – 
Mošna II., opět KALCIT s.r.o.). Nová pískovna bude dopravně napojena na směrově upravenou silnici 
III. třídy č. 37937. 
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A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ 

PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH 

PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ 

REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

A.6.1 Návrh členění území města na plochy s rozdílným způsobem využití 
a podmínky jejich využití 

A.6.1.1 Zásady regulace území 

Základní členění území města vychází z dělení na území zastavěné a určené k zastavění (zastavitelné 
plochy) a na území nezastavěné. Dále je celé řešené území členěno na plochy s rozdílným způsobem 
využití (části území s různými podmínkami pro jejich využití a s různými předpoklady rozvoje). 
Jednotlivé plochy mají stanoveny podmínky pro své využití. Dále se člení na plochy: 

s t a b i l i z o v a n é,  tedy bez větších plánovaných zásahů (mají podmínky pro využití a prostorové 
uspořádání shodné se současným stavem), 

p l o c h y   z m ě n,  s podmínkami využití a prostorového uspořádání, 

ú z e m n í   r e z e r v y. 

Průběh hranic jednotlivých ploch je možné zpřesňovat na základě podrobnější územně plánovací 
dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo v územním řízení. 

Stavby v zastavitelných plochách mohou být v jednotlivých případech nepřípustné, jestliže: 

- kapacitou, polohou nebo účelem odporují charakteru předmětné lokality 
- mohou být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí 

A.6.1.2 Přehled ploch řešeného území 

A. Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné 
B. Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

A.  Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné: 

Plochy bydlení 

BH bydlení hromadné s převahou bytových domů 
BI bydlení individuální s převahou RD městského typu 
BV bydlení individuální - zástavba venkovská 

Plochy rekreace 

RI rekreace individuální 
RH rekreace hromadná 
RN rekreace na plochách přírodních 
RX rekreace specifická 

Plochy občanského vybavení  

OV občanské vybavení – veřejná vybavenost 
OK občanské vybavení komerčního typu 
OS tělovýchovná a sportovní zařízení 
OH hřbitovy 
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Plochy veřejných prostranství 

PV plochy veřejných prostranství (případně bez kódu) 

Plochy smíšené 

SC plochy smíšené obytné - centrální 
SM plochy smíšené obytné – městské 
SV plochy smíšené obytné – venkovské 
SK plochy smíšené komerční 

Plochy dopravní infrastruktury 

DS plochy dopravní infrastruktury silniční 
DZ plochy dopravní infrastruktury drážní 

Plochy technické infrastruktury a odpadového hospodářství 

TI plochy technických zařízení na sítích 
TO plochy pro nakládání s odpady 

Plochy výroby 

VP výroba a skladování – průmysl 
VD výroba a skladování – drobná a řemeslná výroba 
VZ výroba a skladování - zemědělská výroba 

Plochy specifické 

X střelnice MV 

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné 

Plochy systému sídelní zeleně 

ZV zeleň veřejná 
ZS zeleň soukromá a vyhrazená 
ZO zeleň ochranná a izolační 
ZP zeleň přírodního charakteru 

Plochy vodní a vodohospodářské 

VV vodní toky a plochy 

Plochy zemědělské 

NZ.1 – plochy zemědělské – orná půda 
NZ.2 – plochy zemědělské - trvalé travní porosty 

Plochy lesní 

NL 

Plochy přírodní 

NP 

Plochy smíšené nezastavěného území 

NS 

Plochy těžby nerostů 

NT 
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A.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy: 

A.6.2.1 Plochy bydlení 

ÚPD vymezením zastavitelných a přestavbových ploch bydlení přímo nedeterminuje výsledek 
projednání záměrů v navazujících řízeních ani vztah k dalším přítomným omezením využití. 

V plochách bydlení navržených v území se zdroji hluku (doprava, výroba a ostatní) bude před vydáním 
územního rozhodnutí posouzeno a deklarováno splnění limitů na úseku ochrany před hlukem 
a vibracemi. 

A.6.2.1.1 Plochy bydlení v bytových domech (BH) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy bydlení v městské zástavbě a v sídlištích v Blansku, ojediněle ve Starém Blansku. 

Navrhované plochy: 

• Lokality Luhy, Zborovec, Dvorská, Nad Čertovkou, Na Pískách. 

Územní rezervy: 

• Luhy. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – převažují bytové domy, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního 
významu. Stavby rodinných domů jsou přípustné pouze tam, kde doplňují nízkopodlažní bytové domy. 
Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy 
obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, plochy veřejné zeleně a hřiště pro děti i dospělé, 
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Součástí ploch mohou být pozemky dalších 
staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné 
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. Tyto stavby a zařízení musí být 
v územní menšině vzhledem k plochám hromadného bydlení. 

Podmíněně přípustné – ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku), 
nerušící dílny jako součást objektů bydlení nebo občanského vybavení. 

Nepřípustné – chov hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby 
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, jejichž negativní 
účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech - vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. 

A.6.2.1.2 Plochy bydlení individuálního městského typu (BI) 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část zástavby v Blansku, Starém Blansku a Těchově – Češkovicích, ojediněle v místních 
částech. 

Navrhované plochy: 

• Plochy pro bydlení ve vazbě na stávající zástavbu v Blansku, Starém Blansku a Těchově - 
Češkovicích, viz tabulka Přehled návrhových ploch v kapitole A.3 Urbanistická koncepce. 

Územní rezervy: 

• Luhy. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití - plochy rodinných domů městského a příměstského typu, s příměsí nerušících 
obslužných funkcí místního významu. Zahrady rodinných domů jsou obytného a okrasného charakteru, 
bez chovu hospodářského zvířectva. Území může být v městské zástavbě doplněno nízkopodlažními 
bytovými domy s max. 3 NP. Do ploch lze zahrnout pozemky souvisejícího občanského vybavení 



Srovnávací text Územní plán Blansko 

Atelier URBI spol. s r.o. 28 

s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, plochy veřejné 
zeleně a menší hřiště pro děti, drobné stavby v zeleni okrasného a odpočinkového charakteru, 
nezbytné stavby pro dopravu (garáže obyvatel) a technickou vybavenost. Součástí plochy mohou být 
pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené 
ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. V plochách 
individuálního bydlení musí být ostatní stavby a zařízení v územní menšině. 

Podmíněně přípustné – rozptýlené bydlení v nízkopodlažních bytových domech nepřesahujících 
výšku okolní zástavby, nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním pozemku). 

Nepřípustné – chovy hospodářských zvířat, stavby pro výrobu, skladování a motorismus, stavby 
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, všechny druhy činností, jejichž negativní 
účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech - vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. 

A.6.2.1.3 Plochy bydlení individuálního - venkovské a rozptýlené (BV) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající obytné území v místních částech Blanska. 

Navrhované plochy: 

• Nová výstavba RD v místních částech. 

Územní rezervy: 

• Horní Lhota Familie. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy zemědělských usedlostí a rodinných domů venkovského charakteru 
(s možnými doplňkovými stavbami ke stavbě hlavní s chovatelským a pěstitelským zázemím pro 
samozásobení) s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu, plochy veřejné zeleně 
a menší sportovní plochy, nezbytné stavby pro dopravu (garáže obyvatel) a technickou vybavenost. 
Připouští se výstavba souvisejícího občanského vybavení s výjimkou pozemků pro budovy obchodního 
prodeje o výměře větší než 1000 m2. Součástí plochy mohou být pozemky dalších staveb a zařízení, 
které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením 
a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Podmíněně přípustné – nekapacitní ubytovací zařízení (se zajištěním parkování na vlastním 
pozemku). 

Nepřípustné – nové bytové domy, chovy hospodářských zvířat většího rozsahu, stavby pro 
výrobu, skladování a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, tábořiště, 
všechny druhy činností, všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují 
nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech - vyloučení negativních 
účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. Nepřípustná je výstavba na plochách bydlení 
venkovského typu tam, kde není zajištěn příjezd k objektu po místní komunikací vč. inženýrských sítí 
a také v zahradách domů, které tvoří přechod do krajiny. O nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad. 

A.6.2.2 Plochy rekreace 

ÚPD vymezením zastavitelných ploch rekreace přímo nedeterminuje výsledek projednání záměrů 
v navazujících řízeních ani vztah k dalším přítomným omezením využití.  

V chráněných venkovních prostorech ploch rekreace navržených v území se zdroji hluku (doprava, 
výroba a ostatní) bude před vydáním územního rozhodnutí posouzeno a deklarováno splnění limitů na 
úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 
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A.6.2.2.1 Plochy rekreace – plochy staveb pro individuální rekreaci (RI) 

Stabilizované plochy: 

• Chatové lokality v okrajových částech Blanska, Starého Blanska, v Těchově – Češkovicích, 
Těchově – Žižlavicích, Horní Lhotě a Hořicích, ojediněle i jinde. 

Navrhované plochy: 

• Doplnění stávajících lokalit na více místech. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy staveb pro zahrádkářskou činnost a rodinnou rekreaci ("chatobjekty 
individuální rekreace" či "rekreačníczahradníh domkůy", „sklady nářadí“, „přístřešky“ apod.), tj. staveb 
do 50 m2 zastavěné plochy s jedním nadzemním podlažím, případně podkrovím, podsklepené nejvýše 
do hloubky 3 m). Plochy zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou 
slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství a dalších pozemků související dopravní 
a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné 
s rekreačními aktivitami. 

Podmíněně přípustné – podlimitní plochy RD (pod 2000m2) a trvale obývané byty a plošně 
rozsáhlejší stavby pro rodinnou rekreaci – jen stávající objekty, tábořiště, drobné hospodářské stavby, 
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. 

Nepřípustné - chovy hospodářských zvířat, nové rodinné domy, stavby pro výrobu, skladování 
a motorismus, všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad 
přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech - vyloučení negativních účinků 
musí být prokázáno v rámci územního řízení. Nepřípustné je oplocování chat v lese a jejich další 
výstavba na pozemcích lesa. Od účinnosti změny B2015-Z2 nelze umísťovat stavby nad 50 m2 
zastavěné plochy s více než jedním nadzemním podlažím. 

A.6.2.2.2 Plochy rekreace hromadné (RH) 

Stabilizované plochy: 

• Rekreační areál Palava, lokalita Purkyňova. 

Navrhované plochy: 

• Rekreační areál Češkovice. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy staveb sloužících převážně pro hromadnou rekreaci (např.rekreační 
areály se stavbami pro ubytování, stravování, sport, odpočinek a další služby spojené s rekreací). 
Zahrnují zpravidla i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, 
například veřejných prostranství, veřejných tábořišť, koupališť, občanského vybavení (přechodné 
ubytování, stravování) a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Podmíněně přípustné – objekty individuální rekreace a trvale obývané byty, drobné hospodářské 
stavby. 

Nepřípustné - chovy hospodářských zvířat, nové rodinné domy, stavby pro výrobu, skladování 
a motorismus, všechny druhy činností, které nesplňují podmínky hygienické ochrany a svými 
negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí. 

A.6.2.2.3 Plochy rekreace specifické (RX) 
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Stabilizované plochy: 

• Areály s chovem koní v Těchově a Hořicích. 

Navrhované plochy: 

Rozšíření areálu v Těchově, plochy ve vazbě na lyžařské svahy v Hořicích. 

Územní rezervy: 

• Stanice lanové dráhy do Hořic. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy staveb sloužících převážně pro specifické formy rekreace a sportu 
(i s omezeným přístupem) – na př. lyžařské areály, jízdárny, golfová hřiště apod.. Zahrnují zpravidla 
i pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných 
prostranství, občanského vybavení (služby, ubytování, stravování) a dalších pozemků související 
dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou 
slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Podmíněně přípustné – omezený chov hospodářského zvířectva ve vazbě na jízdárny 
(agroturistika). 

Nepřípustné – kapacitní chovy hospodářských zvířat, stavby pro stálé bydlení s výjimkou vlastníka 
či správce areálu, stavby pro občanské vybavení které nesouvisí s hlavní funkcí areálu, stavby pro 
výrobu, skladování a motorismus, všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech - vyloučení 
negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. Nepřípustné je oplocování pozemků 
s výjimkou staveb pro technickou vybavenost (na př. regulační stanice apod.) a ohrad pro zvířata. 

A.6.2.2.4 Rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 

Stabilizované plochy: 

• Lyžařské svahy s vleky v Hořicích. 

Navrhované plochy: 

• Nespecifikovány. 

Územní rezervy: 

• severozápadní část Češkovic u lesa. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití - rekreační plochy výhradně v přírodě (lyžařské svahy, veřejná tábořiště, přírodní 
koupaliště, rekreační louky atd.), kde jsou umísťovány jen stavby přípustné v nezastavěném území, 
pokud je třeba umístit jiné stavby pro obsluhu území sloužícího rekreaci, musí být plochy vymezeny 
jako zastavěné území, respektive zastavitelné plochy (rekreace specifická, plochy občanského 
vybavení apod.). 

Podmíněně přípustné – drobné stavby jako součást ploch – lyžařské vleky, tábořiště, drobné 
stavby pro sport – dětská hřiště, drobné hospodářské stavby, nezbytné stavby pro dopravu 
a technickou vybavenost. 

Nepřípustné - chovy hospodářských zvířat, stavby pro bydlení, občanské vybavení, výrobu, 
skladování a motorismus, všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní prostředí 
překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech - vyloučení 
negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. Nepřípustné je oplocování pozemků 
s výjimkou staveb pro technickou vybavenost (na př. regulační stanice apod.). 

A.6.2.3 Plochy občanského vybavení 

ÚPD vymezením zastavitelných a přestavbových ploch občanského vybavení nedeterminuje výsledek 
projednání záměrů v navazujících řízeních ani vztah k dalším přítomným omezením využití.  
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Před vydáním územního rozhodnutí bude posouzen vztah chráněných prostorů záměrů vůči 
navazujícím plochám s negativními vlivy (zejména problematika ochrany před hlukem a vibracemi) 
a vztah negativního vlivu záměru vůči chráněným prostorům navazujícího území a deklarováno splnění 
limitů na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

A.6.2.3.1 Plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost (OV) 

Stabilizované plochy: 

• Všechny druhy veřejné infrastruktury ve městě, bez specifikace. 

Navrhované plochy: 

• Nespecifikovány. 

Územní rezervy: 

• Luhy - MŠ a stacionář pro seniory. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti (sloužící např. pro 
vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, 
ochranu obyvatelstva) a pozemků související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 
prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně 
dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. 

Podmíněně přípustné – služební a pohotovostní byty, komerční prostory ve vazbě na hlavní funkci 
– na př. bufet a občerstvení, lékárna, nevýrobní služby na př. kopírování, údržbářské dílny. 

Nepřípustné – jiné než stanovené využití území, zařízení zhoršující kvalitu životního prostředí 
(výroba, sklady a dopravní zařízení s negativními dopady na okolí apod.), včetně činností a zařízení 
chovatelských a pěstitelských, tedy všechny druhy činností, jejichž negativní účinky na životní 
prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech - 
vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. 

A.6.2.3.2 Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající hřbitovy v Blansku, Klepačově a v Lažánkách. 

Navrhované plochy: 

• Rozšíření hřbitova v Blansku. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy plní funkci hřbitova. Součástí ploch může být obřadní síň, kaple, 
márnice, urnový háj, zeleň, drobné odpadové hospodářství pro potřeby hřbitova. 

Podmíněně přípustné –  nezbytné stavby pro dopravu a technické vybavení. 

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, včetně činností a zařízení zhoršujících kvalitu 
životního prostředí. 

A.6.2.3.3 Plochy občanského vybavení - tělovýchova a sport (OS) 

Stabilizované plochy: 

• Sportovní areály a hřiště na území města. 

Navrhované plochy: 

• Rozšíření areálu Na Poříčí, hřiště pro děti Zborovce, u Sloupečníku a ve Starém Blansku, hřiště 
v západní části Těchova, rozšíření hřišť v Češkovicích a na Obůrce. Malá hřiště pro děti a mládež 
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v obytných územích města i v místních částech mohou být součástí také jiných ploch, např. ploch 
pro bydlení. 

Územní rezervy: 

• Hřiště Luhy. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití - vyhrazené plochy areálů pro sport a tělovýchovu a pozemků související 
dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy mimo vlastní sportoviště jsou 
ozeleněny, zástavba zajišťuje základní služby a sociální zařízení. 

Podmíněně přípustné – stálé provozovny zajišťující občerstvení. 

Nepřípustné – jakákoliv výstavba mimo výše uvedenou (nepřipouští se ani chaty a zahradní 
domky) a všechny druhy činností, které omezují a narušují kulturně sportovní a relaxační funkci ploch 
(jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené 
v souvisejících právních předpisech - vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci 
územního řízení). 

A.6.2.3.4 Plochy pro občanské vybavení komerčního typu (OK) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající komerční zařízení zejména v centru města, případně v jeho místních částech. 

Navrhované plochy: 

• Plochy v sousedství nákupního střediska Kaufland na Poříčí (přestavba části areálu Metra Blansko 
a zahradnictví), dostavba centra Okružní, dostavba a přestavba u ulice Sušilova, přestavba areálu 
v Klepačově, doplnění komerční OV v Dolní Lhotě. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy pro občanskou vybavenost komerčního charakteru a pozemků 
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Jedná se např. o pozemky 
staveb a zařízení pro obchodní prodej, stravování, vědu a výzkum, administrativní a obchodní areály 
firem, služby obyvatelstvu s výjimkou výrobních služeb, které lze vzhledem k rušivým vlivům na okolí 
umístit pouze v plochách výroby. 

Podmíněně přípustné - některé výrobní služby. Chráněné prostory (ubytování) lze umístit pouze do 
lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů hluku stanovených 
platnými právními předpisy. 

Návrh ploch OK na místě bývalých skleníků je podmíněn realizací protipovodňových opatření 
a zpracováním studie ovlivnění odtokových poměrů v zájmové lokalitě a v navazujícím území. Využití 
ploch na místě bývalých skleníků je podmíněno souhlasem místně příslušného vodoprávního úřadu po 
vyhodnocení, zda stavba nebude negativně ovlivňovat průtok vody, její kvalitu nebo zhoršovat 
odtokové poměry. Předpokládá se, že v případě, kdy by mělo dojít k ovlivnění možnosti rozlivu, musí 
být nejprve realizována kompenzační opatření. Budovy na místě bývalých skleníků budou navrhovány 
jako nepodsklepené stavby a nebude zde možné skladovat nebezpečné látky. 

Nepřípustné - jsou jiné funkce než stanovené, zejména objekty bydlení, školství, sociální 
a zdravotní služby, výroba, činnosti a zařízení zhoršujících kvalitu životního prostředí. 

A.6.2.4 Plochy veřejných prostranství PV a bez kódu 

Plochy veřejných prostranství se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro 
jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Plochy veřejných prostranství zahrnují zpravidla 
stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství vč. zeleně a další pozemky 
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související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných 
prostranství. 

V grafické části dokumentace jsou tam, kde by to nebylo čitelné zobrazeny bez kódu. Nepřipouští se 
využití pro jinou funkci. Je možno zpřesňovat jejich hranice podrobnější dokumentací. 

A.6.2.5 Plochy smíšené obytné 

ÚPD vymezením zastavitelných a přestavbových ploch smíšených obytných nedeterminuje výsledek 
projednání záměrů v navazujících řízeních ani vztah k dalším přítomným omezením využití.  

Před vydáním územního rozhodnutí bude posouzen vztah chráněných prostorů záměrů vůči 
navazujícím plochám s negativními vlivy (zejména problematika ochrany před hlukem a vibracemi) 
a vztah negativního vlivu záměru vůči chráněným prostorům navazujícího území a deklarováno splnění 
limitů na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

A.6.2.5.1 Plochy smíšené obytné centrální (SC) 

Stabilizované plochy: 

• Historické jádro města Blanska a Starého Blanska. 

Navrhované plochy: 

• Přestavba areálu Adast. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy v centru města, určené převážně pro obslužnou sféru místního 
i nadmístního významu a dále bydlení v bytových domech. Do ploch smíšených obytných centrálních 
lze zahrnut pouze pozemky staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením 
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí centra města 
a nezvyšují dopravní zátěž v území (součástí ploch mohou být objekty veřejné občanské vybavenosti, 
komerční občanské vybavenosti – obchody, administrativa, ubytovací kapacity, stravování, nerušící 
služby, plochy pro bydlení, sport a rekreaci, parkové úpravy prostranství a veřejná zeleň, nezbytné 
stavby pro dopravu a technickou vybavenost). 

Podmíněně přípustné – provozovny výrobních služeb, musí být bez negativních vlivů na okolí. 

Nepřípustné – výroba a sklady, autoopravny, stavby pro velkoobchod a supermarkety, ostatní 
obchody vymykající se svou velikostí a typem z měřítka historické zástavby a veškeré stavby 
a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené 
v souvisejících právních předpisech. Vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci 
územního řízení. 

A.6.2.5.2 Plochy smíšené obytné městské (SM) 

Stabilizované plochy: 

• Smíšené plochy v zástavbě města mimo historické jádro. 

Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy v blízkosti Palavy a v ulici Sušilově. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 
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Plochy smíšené obytné městské (SM) 

Přípustné využití – smíšené plochy obytné městské jsou plochami polyfunkčními pro bydlení 
v bytových domech, obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti převážně místního významu včetně 
veřejných prostranství a dalších pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které 
nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s bydlením. Plochy bydlení jsou 
v převaze. 

Podmíněně přípustné – objekty občanského vybavení, menší nezávadné provozovny drobné 
výroby (podmínkou je vhodně zvolená architektura). Při situování těchto provozoven je nutno 
prokázat, že nebudou okolí zatěžovat nadměrnou dopravou, hlukem nebo zplodinami z výroby. 

Nepřípustné – školská, zdravotnická a kulturní zařízení velkého plošného rozsahu, tj. veřejná 
občanská vybavenost umístitelná na plochách určených výhradně pro tato zařízení. Dále veškeré 
stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity 
stanovené v souvisejících právních předpisech. Vyloučení negativních účinků musí být prokázáno 
v rámci územního řízení. 

A.6.2.5.3 Plochy smíšené obytné venkovské (SV) 

Stabilizované plochy: 

• Smíšené plochy v zástavbě místních částí Dolní Lhota, Lažánky. 

Navrhované plochy: 

• Navrhovány jsou plochy ve Starém Blansku, Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Hořicích a Lažánkách. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – smíšené plochy obytné venkovské jsou plochami polyfunkčními pro bydlení 
v rodinných domech (včetně domů a usedlostí s hospodářským zázemím), občanskou vybavenost, 
obslužnou sféru a nerušící výrobní činnosti včetně veřejných prostranství a dalších pozemků související 
dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou 
slučitelné s bydlením. 

Podmíněně přípustné - výrobní služby pro motoristy, dřevozpracující provozovny (např. 
autoopravny, stolařství apod.). Při situování těchto provozoven je nutno prokázat, že nebudou okolí 
zatěžovat nadměrnou dopravou, hlukem nebo zplodinami z výroby. 

Nepřípustné – školská, zdravotnická a kulturní zařízení velkého plošného rozsahu umístitelná na 
plochách určených specielně pro tato zařízení, dále veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky 
na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních 
předpisech. Vyloučení negativních účinků musí být prokázáno v rámci územního řízení. 

A.6.2.5.4 Plochy smíšené komerční (SK) 

Stabilizované plochy: 

• Blansko Poříčí, Blansko Gellhornova. 

Navrhované plochy: 

• Přestavbová území Svitavská – Nádražní a Gellhornova. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy smíšené pro komerční obslužnou sféru (maloobchod, služby, 
administrativa, turistická centra) a nerušící výrobní činnosti s možnou příměsí bydlení přechodného 
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charakteru - ubytování). Součástí ploch mohou být veřejná prostranství a další pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. 

Podmíněně přípustné – komerční občanská vybavenost a průmyslová výroba s vyšší potřebou 
dopravy. 

Nepřípustné – zařízení pro těžbu, hutnictví, chemii, těžké strojírenství, asanační služby, dále 
školská zařízení a zařízení zdravotnická typu nemocnice, poliklinika, kulturní a společenská centra 
(s výjimkou turistických center vázaných na historické průmyslové provozovny v ulici Gellhornově). 
O nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad. 

A.6.2.6 Plochy dopravní infrastruktury 

ÚPD vymezením zastavitelných ploch dopravní infrastruktury nedeterminuje výsledek projednání 
záměrů v navazujících řízeních ani vztah k dalším přítomným omezením využití.  

Před vydáním územního rozhodnutí bude posouzen vztah negativního vlivu záměru vůči chráněným 
prostorům navazujících funkčních ploch (zejména problematika ochrany před hlukem a vibracemi) 
a deklarováno splnění limitů na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

A.6.2.6.1 Plochy pro dopravu silniční (DS) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy silnic a plochy pro dopravu v klidu – většina ploch silnic II. a III. třídy, parkoviště, garáže, 
čerpací stanice pohonných hmot. 

Navrhované plochy: 

• Plochy silničních přeložek, odstavné a parkovací plochy a garáže dle potřeb území. 

Územní rezervy: 

• Viz grafická část dokumentace a kapitola A.4.2. Koncepce dopravní infrastruktury. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související 
s dopravní obsluhou sídla, zeleň (plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky 
hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, 
čerpací stanice pohonných hmot apod.). 

Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení. 

Nepřípustné – ostatní stavby, stavby s vlivem na okolní chráněné prostory. 

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: 

Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných 
plochách. Kapacity jsou limitovány. 

Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuelní bydlení. 

A.6.2.6.2 Plochy pro dopravu železniční (DZ) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy železnice a vlečkových systémů. 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné - stavby a zařízení pro obsluhu území železniční dopravou, technické a účelové stavby 
související s funkcí železnice, vlečkové systémy, zeleň. 

Podmíněně přípustné - stavby drobného prodeje jako např. občerstvení, trafika. 
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Nepřípustné – ostatní stavby. 

A.6.2.7 Plochy technické infrastruktury a nakládání s odpady 

ÚPD vymezením zastavitelných ploch technické infrastruktury a odpadového hospodářství 
nedeterminuje výsledek projednání záměrů v navazujících řízeních ani vztah k dalším přítomným 
omezením využití.  

Před vydáním územního rozhodnutí  bude posouzen vztah negativního vlivu záměru vůči chráněným 
prostorům navazujících funkčních ploch (zejména problematika ochrany před hlukem a vibracemi) 
a deklarováno splnění limitů na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

A.6.2.7.1 Plochy technické infrastruktury (TI), odpadového hospodářství (TO) 

Stabilizované plochy: 

• TI: vodojemy, čistírny odpadních vod, regulační stanice plynu, trafostanice v celém řešeném 
území. 

• TO: sběrné středisko odpadů Pražská, kompostárna u ČOV. 

Navrhované plochy: 

• TI: malé ČOV, regulační stanice plynu Luhy, rozšíření rozvodny Staré Blansko, trafostanice dle 
potřeb území. 

• TO: plochy nejsou navrhovány. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné - jsou stavby a zařízení technické povahy, stavby a zařízení odpadového hospodářství 
a zařízení dopravy ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového hospodářství. 

TI - plochy jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro technickou obsluhu území (plochy 
staveb a zařízení pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií, pro odvádění a likvidaci 
odpadních vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost). 

TO – plochy pro sběr, třídění, likvidaci a ukládání odpadů. 

Podmíněně přípustné - administrativa ve vazbě na objekty technického vybavení a odpadového 
hospodářství. Využití pro krátkodobé skladování nebezpečných látek v případě havárií (průmyslové 
zóny mimo zástavbu města). 

Nepřípustné - pokud trvá veřejný zájem, není přípustné využití pro jiné účely. 

A.6.2.8 Plochy výroby 

ÚPD vymezením zastavitelných výroby nedeterminuje výsledek projednání záměrů v navazujících 
řízeních ani vztah k dalším přítomným omezením využití.  

Před vydáním územního rozhodnutí bude posouzen vztah negativního vlivu záměru vůči chráněným 
prostorům navazujících funkčních ploch (problematika ochrany před hlukem a vibracemi a další 
negativní vlivy),  deklarováno splnění limitů na úseku ochrany před hlukem a vibracemi a bude řešena 
ochrana integrovaných doplňkových funkcí s chráněnými prostory. 

A.6.2.8.1 Výroba a skladování – průmysl (VP) 

Plochy určené pro průmyslovou výrobu a skladování, pro výrobní služby a pro činnosti spojené 
s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti 
související s využitím plochy, s vysokým podílem dopravy. 
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Stabilizované plochy: 

• Průmyslové zóny, ponejvíce v severní a jihovýchodní části Blanska, pily v Olešné. 

Navrhované plochy: 

• Plochy ve vazbě na stávající průmyslové areály v severní části města Blanska, Horní Lhota jih, 
Staré Blansko jih. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, skladování a navazující administrativu, 
pro výrobní služby a pro činnosti spojené s provozováním sítí technické infrastruktury, včetně 
fotovoltaických elektráren a čerpacích stanic PHM a komerční vybavenosti související s využitím 
plochy. Součástí ploch jsou plochy pro odstavování vozidel. Plochy výroby je třeba doplnit zelení, 
zejména na jejich obvodu a podél obslužných komunikací. Nelze je využít pro jiný než stanovený účel. 

Podmíněně přípustné – stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb. 

Nepřípustné – bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.2.8.2 Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba (VD) 

Stabilizované plochy: 

• Areály drobné výroby v různých částech města. 

Navrhované plochy: 

• Plochy v západní části Horní Lhoty. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy pro výrobu a skladování bez negativních vlivů na okolí jsou určeny 
zejména pro malovýrobu a přidruženou výrobu, pro výrobní služby a řemeslnou výrobu (tj. provozy, 
které nelze umístit v plochách bydlení, veřejné a komerční vybavenosti a rekreace) včetně komerční 
vybavenosti související s využitím plochy. Jedná se o výrobu nekapacitní, bez vysoké dopravní zátěže 
na území, která není z hlediska hygieny prostředí obtěžující (na př. hlučností a prašností). Součástí 
ploch jsou plochy pro odstavování vozidel. 

Podmíněně přípustné – plochy nevýrobních služeb, které nebudou v rozporu s převažující výrobní 
funkcí areálu, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb. Chráněné prostory lze 
umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno splnění hygienických limitů 
hluku stanovených platnými právními předpisy). 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.2.8.3 Plochy zemědělské výroby (VZ) 

Stabilizované plochy: 

• Ojedinělé plochy v Blansku, Starém Blansku, Dolní Lhotě a Lažánkách. 

Navrhované plochy: 

• Farma Na Pískách. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 
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P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné využití – plochy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství, často s negativním 
dopadem na okolní zástavbu, sloužící pro umístění zejména těch provozů, které nemohou být v jiných 
územích (účelové stavby a zařízení pro rostlinnou i živočišnou zemědělskou výrobu). V plochách lze 
umístit i plochy pro odstavování vozidel, čerpací stanice PH, sběrné středisko odpadu. Plochy 
zemědělské výroby je třeba doplnit zelení, zejména na jejich obvodu tak, aby nevytvářely nevhodné 
pohledové dominanty v krajině. 

Podmíněně přípustné – plochy drobné výroby, skladování a služeb, které nebudou v rozporu 
s převažující zemědělskou funkcí areálů, stavby pro bydlení správce nebo majitele účelových staveb. 

Nepřípustné – ostatní bydlení, občanské vybavení, zařízení sportu a rekreace. 

A.6.3 Návrh podmínek využití pro nezastavěné plochy 

A.6.3.1 Plochy sídelní zeleně 

A.6.3.1.1 Plochy zeleně veřejné (ZV) 

Stabilizované plochy: 

• Park u zámku, zeleň kolem řeky Svitavy (kombinace s jinými funkčními typy zeleně), další plochy 
veřejné zeleně jsou vázány na objekty občanské vybavenosti a rekreace, 

• V místních částech spíše menší plochy v prostorech návsí a v návaznosti na občanskou 
vybavenost komerčního i nekomerčního charakteru (k.ú. Dolní Lhota, Těchov, Lažánky, 
Klepačov), často jde však o plochy tak malého rozsahu, že jsou zahrnuty pod jiný typ ploch 
(nejčastěji veřejná prostranství). 

Navrhované plochy: 

• Posílení zelené osy kolem Svitavy - rozšíření stávajícího parku Sv.Čecha podél řeky směrem 
k autobusovému nádraží. Dále je navrženo zpřístupnění zahrady za kostelem sv. Martina ve 
Starém Blansku, drobné plochy pak v návaznosti na občanskou vybavenost. 

• Dolní Lhota – plocha u hřiště, Lažánky – rozšíření stávající plochy v návaznosti na navržené 
plochy smíšené venkovské 

Územní rezervy: 

• Další rozšíření parkové osy kolem Svitavy (k.ú. Blansko), veřejná zeleň v lokalitě Luhy (k.ú. 
Blansko a Horní Lhota). 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné - veřejně přístupná parkově upravená zeleň v zastavěném území, slouží pro zlepšení 
životního prostředí města, zvýšení estetických kvalit a krátkodobou rekreaci občanů. Přípustné jsou 
trávníkové plochy a skupiny bylin a dřevin, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový a hrací 
mobiliář. 

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání 
ploch zeleně a doplňují ji, vodní prvky a vodní plochy – ve všech případech pokud nedojde 
k podstatnému narušení či omezení hlavního využití. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 



Srovnávací text Územní plán Blansko 

Atelier URBI spol. s r.o. 39 

A.6.3.1.2 Plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) 

Stabilizované plochy: 

• Zastoupené zejména v sídlech venkovského typu (v Blanskou nejsou většinou samostatně 
vymezeny, jsou zahrnuty do jiných ploch).  

Navrhované plochy: 

• Jsou svázány s návrhem bydlení a jeho přechodem do krajiny (k.ú. Blansko, Těchov, Horní Lhota, 
Olešná). 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné - plochy sloužící primárně majiteli pozemku, nejčastěji bývají jednoznačně vymezeny od 
veřejných prostorů (oplocením), což ale zejména v krajině nemusí být pravidlem. Plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené tvoří především zahrady, sady a další pozemky mající především rekreační 
a produkční funkci - slouží pro pěstování okrasných i užitkových rostlin, umístěny zde mohou být 
stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch soukromých zahrad.  

Podmíněně přípustné -– oplocení v polohách, kde bude posouzen a vyloučen negativní vliv na 
prostupnost území a zájmy ochrany přírody a krajiny, zahradní domky (stavby zahradní 
domky(=stavby do 25m2, 1NP, nepodsklepené), stavby pro zahrádkaření (např. kůlna, domek na 
nářadí, včelín a pod.), vodní plochy v rozsahu do 1000 m2, garáže– pouze v plochách ZS, které jsou 
součástí zastavěných stavebních pozemků ve vymezení zastavěného území; ve všech případech 
pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 

A.6.3.1.3 Plochy zeleně ochranné a izolační (ZO) 

Stabilizované plochy: 

• Vázány na železniční trať uvnitř Blanska. 

Navrhované plochy: 

• Lokalita Luhy (Blansko, Horní Lhota; izolace ploch výroby a nakládání s odpady od bydlení), linie 
zeleně v Češkovicích a Obůrce (k.ú. Těchov; zeleň izoluje bydlení od silniční dopravy, VTL 
plynovod) v Olešné (pohledové odclonění areálu pily), v Lažánkách (izolace čerpací stanice od 
bydlení), Dolní Lhotě (zapojení VZ do krajiny), Blansku (pohledové odclonění TI). 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné  - Převážně liniové dřevinné vegetační prvky, jejichž hlavním účelem je izolace funkcí 
negativně ovlivňujících své okolí (nejčastěji dopravy a různých druhů výroby). Účelem je zlepšení 
životních podmínek – snížení hlučnosti a prašnosti, pohledové odclonění. Mohou zde být skupiny 
dřevin a trávníkové plochy, pěší a cyklistické stezky, veřejné osvětlení, parkový mobiliář. 

Podmíněně přípustné - stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání 
ploch zeleně a doplňují ji: např. drobná architektura a umělecké plastiky. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 
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A.6.3.1.4 Plochy zeleně přírodního charakteru (ZP) 

Stabilizované plochy: 

• V okolí lomu u nádraží, v prostoru bývalé cihelny a kolem potoka Sloupečník. Další drobné plošky 
se vyskytují na těžko dostupných nebo těžko zastavitelných místech uvnitř sídel – kolem vodních 
ploch a toků, v terénních předělech a podobně. 

Navrhované plochy: 

• Blansko (u Salmova jezu) součást ÚSES, Horní Lhota – plochy mezi výrobou a lesem, Klepačov – 
prostor mezi návrhovými plochami bydlení a plochami přírodními (podpora začlenění nové 
zástavby do krajiny). 

Územní rezervy: 

• Plocha na jižním okraji lokality Luhy, navazuje na stávající plochu zeleně přírodní, lemuje rezervu 
pro bydlení – bude součástí zastavěného území. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné - plochy zeleně přírodního charakteru slouží k ochraně ekologicky cenných ploch 
v zastavěném území, jsou to porosty trvalé vegetace bez primárního produkčního významu. Prioritní je 
funkce biologická (bývají součástí ÚSES, nejčastěji interakčními prvky), zároveň mají tyto plochy 
i funkci hygienickou, estetickou, rekreační.  

Navrhovaná opatření je třeba realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební 
materiál by měl být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám. 

Podmíněně přípustné - stezky pro pěší a cyklisty doplněné související vybaveností (informační 
tabule, mobiliář), přírodě blízké vodní plochy podporující biodiverzitu území – ve všech případech 
pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití. 

Nepřípustné – veškeré stavby nesouvisející s hlavní funkci plochy. 

A.6.3.2 Plochy zemědělské NZ 

A.6.3.2.1 Orná půda (NZ.1) 

Stabilizované plochy: 

• Plochy v úrodnějších a přístupnějších částech krajiny – v nivě Svitavy (k.ú. Blansko a Dolní 
Lhota), na málo terénně členěných plošinách (k.ú. Horní Lhota, Těchov, Lažánky, Olešná) 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – orná půda intenzivně hospodářsky využívaná, dominuje produkční funkce; 
každoročně obnovované kultury (s nízkou ekologickou stabilitou mohou ve větších plochách a na 
svažitém terénu výrazně zvyšovat riziko eroze), přípustná jsou opatření zajišťující plnění produkčních 
a mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny (zejména zemědělské obhospodařování a polní cesty), 
podzemní stavby a zařízení technické infrastruktury, protierozní, protipovodňová a ekostabilizační 
opatření, stezky pro pěší a cyklisty a jejich vybavenost, změny kultur. 

Podmíněně přípustné – jiné stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jde 
o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, jednotlivé zemědělské hospodářské stavby bez oplocení – ve všech 
případech pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití; vodní plochy, zalesnění 
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– na půdách nižších tříd ochrany (III.-V.třída), pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných 
hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.3.2.2 Trvalé travní porosty (NZ.2) 

Stabilizované plochy: 

• Převážná část stávajících zemědělsky využívaných ploch v krajině, plochy na svažitých terénech 
a málo úrodných půdách 

Navrhované plochy: 

• plochy navazující na biocentrum u Salmova jezu a zbytková plochy v Těchově – Žižlavicích i RI, 
změna kultury z orné půdy na TTP. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – extenzivně využívaná zemědělská půda, převážně louky a pastviny, v návaznosti na 
zástavbu lada. Trvalé bylinné kultury (riziko eroze je minimální).  Přípustná jsou opatření zajišťující 
plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělské krajiny, podzemní stavby a zařízení 
technické infrastruktury, protierozní, protipovodňová a ekostabilizační opatření, stezky pro pěší 
a cyklisty a jejich vybavenost. 

Podmíněně přípustné – jiné stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, pokud jde 
o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému dopravní a technické 
infrastruktury umístit jinde, stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely 
rekreace a cestovního ruchu, jednotlivé zemědělské hospodářské stavby bez oplocení – ve všech 
případech pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití; vodní plochy, zalesnění 
– na půdách nižších tříd ochrany (III.-V.třída), pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných 
hodnot území, změny kultur. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.3.3 Plochy lesní (NL) 

Stabilizované plochy: 

• Stávající zalesněné části krajiny v území, většinou velké lesní celky ve vyšších polohách. 

Navrhované plochy: 

• Doplnění lesních ploch v Dolní Lhotě (dle změny D6 a požadavků vlastníků). 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – plochy lesní slouží k plnění funkcí lesa. Přípustná je lesní hospodářská činnost 
a související činnosti, lesní cesty, protierozní, protipovodňová a ekostabilizační opatření. 

Podmíněně přípustné – stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení 
ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde, za předpokladu 
minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami lesními a negativního vlivu na jejich 
funkčnost vyplývající z hlavního využití, stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního 
využití. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.3.4 Plochy přírodní - (NP) 

Stabilizované plochy: 

• stávající ekologicky hodnotné plochy dřevinné nelesní vegetace, součást ÚSES nebo krajinotvorné 
prvky členící krajinu  

Navrhované plochy: 

• Nejvýznamnější plochou je plocha vymezená pro RBC Harbechy a jeho okolí (k.ú. Lažánky) – 
ochrana krasových útvarů – závrtů; v jižní částí k.ú. Lažánky plocha pro návrh LBC, v severní 
části k.ú. Blansko a jižní k.ú. Dolní Lhota plochy pro LBC a RBK, další navržené plochy mají 
většinou pomoci začlenění sídla do krajiny 

Územní rezervy: 

• V návaznosti na územní rezervy bydlení, mají zlepšit začlenění nové zástavby do krajiny. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – plochy přírodní slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. 
Jde o plochy nelesní přírodní nebo přírodě blízké vegetace v nezastavěném území, funkce biologická, 
ekostabilizační (často součást ÚSES), krajinotvorná, protierozní, estetická. 

Navrhovaná opatření je třeba realizovat podle schválené projektové dokumentace, sadební 
materiál by měl být autochtonní a odpovídat stanovištním podmínkám. 

Podmíněně přípustné – protierozní a protipovodňová opatření, účelové komunikace, stezky pro 
pěší a cyklisty, zařízení technické infrastruktury – ve všech případech pokud nedojde k narušení 
přírodních či krajinných hodnot území. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.3.5 Plochy smíšené nezastavěného území (NS) 

Stabilizované plochy: 

• pestře vnitřně členěné plochy bez významného hospodářského využití, převažuje funkce 
ekologická a estetická, vymezené v případě, že není třeba podrobněji dělit (k.ú. Lažánky, Blansko, 
Dolní Lhota) 

Navrhované plochy: 

• Nejsou. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – samostatně se vymezují v případě, kdy není účelné podrobnější členění. V tomto 
případě se jedná o plochy terénně členěné s drobnějším dělením pozemků s různým využitím. Slouží 
především pro zachování pestré kulturní krajiny s různými, vzájemně se střídajícími způsoby využití. 
Přípustné je smíšené maloplošné využití odpovídající charakteru kombinovaných ploch: zemědělských, 
přírodních, vodních a vodohospodářských, ploch zelně soukromé a vyhrazené - přípustné využití je 
využití uvedené u těchto dílčích  ploch jako přípustné. 

Podmíněně přípustné – využití uvedené u dílčích ploch jako podmíněně přípustné, pokud zůstane 
zachován polyfunkční charakter plochy a nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území a 
bude zachována prostupnost území. 

Nepřípustné – využití uvedené u ploch zemědělských, přírodních, vodních a vodohospodářských 
a ploch zeleně soukromé a vyhrazené jako nepřípustné. 
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A.6.3.6 Vodní a vodohospodářské plochy (VV) 

Stabilizované plochy: 

• Vodní toky protékající územím (řeky Svitava a Punkva a další menší vodní toky), vodní plochy 
(lom u nádraží), vodní nádrže Palava I a II, Jakubovo jezero, zámecký rybník a další drobné 
stabilizované vodní plochy. 

Navrhované plochy: 

• Nespecifikovány. 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – plochy vodní a vodohospodářské se vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území 
a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod 
a ochrany přírody a krajiny. Plochy vodní a vodohospodářské zahrnují pozemky vodních ploch, koryt 
vodních toků, stavby nutného technického vybavení (tělesa hrází, výpustné objekty…) a jiné pozemky 
určené pro převažující vodohospodářské využití. 

Podmíněně přípustné - zeleň, drobný mobiliář. 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 

A.6.3.7 Plochy těžby nerostů (NT) 

Stabilizované plochy: 

• pískovna Dolní Lhota II (k.ú. Dolní Lhota) a menší pískovna Dolní Lhota (k.ú. Dolní Lhota, 
u Spešova). 

Navrhované plochy: 

• těžební prostor Blansko 2 – Mošna (slévárenské písky) ve Starém Blansku 

Územní rezervy: 

• Nespecifikovány. 

P o d m í n k y   p r o   v y u ž i t í   p l o c h y: 

Přípustné – plochy těžby nerostů jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro hospodárné 
využívání nerostů a pro ochranu životního prostředí při těžební činnosti a úpravě nerostů. Přípustné 
jsou činnosti a opatření sloužící dobývání a těžbě nerostných surovin (včetně oplocení), technická 
a biologická rekultivace, výsadby zeleně s hygienickým či ekologickým významem. 

Podmíněně přípustné – recyklace stavebního odpadu, využití prostoru v době mimořádné události 
(skladování nebezpečných látek apod.). 

Nepřípustné – všechny jiné druhy staveb a činností. 
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A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

A.6.4.1 Zastavěné a zastavitelné území 

Zásady urbanistické koncepce řešení územního plánu jsou popsány v bodě A.3 této zprávy. 

Z hlediska stávajícího využití ploch převažuje ve městě zóna bydlení a rekreace a rozvoj těchto zón je 
prioritní. Důraz je kladen na ochranu historického jádra města, které je třeba v jižní části revitalizovat 
(je a bude společenským a turistickým centrem území). Na historické jádro naváže novodobé centrum 
obchodu a služeb navržené na přestavbových plochách Adastu. 

Ve vazbě na stávající zástavbu města je navrženo její přiměřené doplnění (lokality Luhy a Na Pískách). 
Je navržena přestavba těch území, která jsou urbanisticky narušená nebo dožívající (morálně zastaralá 
vybavenost, areály výroby poblíž centra města, opuštěné areály zemědělské výroby na jeho okraji). 
K postupné přestavbě a intenzifikaci jsou navrženy také esteticky nepřijatelné areály kapacitních 
řadových garáží. Panelová sídliště je třeba revitalizovat. 

Z hlediska dopravního řešení je nutné dotvořit strukturovaný systém dopravní obsluhy: v budoucnosti 
přemostit železnici a racionalizovat síť silnic III. třídy. Zástavbu podél ulic Sušilovy a Dvorské řešit 
městotvorným způsobem – zástavbu zahustit, nově řešit parter, doplnit parkoviště, chodníky a zeleň. 

Pro využití ploch bydlení se stanoví podmínka, že jednotlivé objekty v plochách nebudou individuálně 
připojovány přímo na silnice ve funkční skupině B (omezení přímé obsluhy), s výjimkou dostavby 
v jednotlivých prolukách. 

Z hlediska rekreace je atraktivní prostor kolem řeky Svitavy, určený pro rozšíření zeleně (dotvoření 
územního systému ekologické stability) i doplnění veřejných prostranství. Jako centrum hromadné 
rekreace jsou akcentovány Češkovice. 

Podmínky pro výstavbu: 

Ve městě a v území jeho místních částí je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno respektovat 
charakter okolní zástavby (městskou blokovou nebo rozvolněnou zástavbu, kompaktní venkovskou 
zástavbu, zemědělské usedlosti) a je třeba zohlednit hmotovou strukturu a výškovou hladinu zástavby. 
Pokud je to územním plánem předepsáno, bude nová zástavba v rozvojových plochách řešena na 
základě podrobnější dokumentace - regulačních plánů a územních studií, s dodržením stanovené 
výškové hladiny (vč. možnosti řešení ustupujícího podlaží u zastřešení plochou střechou nebo podkroví 
v případě sklonité střechy). V místních částech bude zástavba řešena formou rodinných domů 
venkovského typu, bytové objekty se zde nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 
30% jeho celkové rozlohy. 

V místních částech ležících v CHKO Moravský kras (Lažánky, Těchov) jsou z důvodů ochrany 
krajinného rázu vymezeny podmínky pro prostorové uspořádání nových rodinných domů venkovského 
charakteru: budou situovány podél komunikace v ulicové zástavbě, budou mít jednoduché tvarové 
řešení a max. 2 nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). 

Rozsáhlé nové chatové a zahrádkářské lokality nebudou vytvářeny. Nová výstavba se připouští 
v návrhových plochách ve vazbě na stávající lokality a v případě proluk mimo chráněná území. 

Plochy výroby včetně stávajících ploch je třeba doplnit zelení, zejména na jejich obvodu. Důvodem je 
často pohledová exponovanost objemných staveb a jejich nevhodné situování v krajině (areály 
zemědělské výroby). V průmyslových zónách je vhodné navrhovat veřejné obslužné komunikace 
dostatečné šířky a doplnit je alejemi, které souvislé celky výroby vhodně rozčlení. 

Veškerá zástavba v záplavovém území Q100 je podmíněna stanovením podmínek ze strany Povodí 
Moravy. Aktivní záplavové území Svitavy nebylo vymezeno. 

V OP lesa musí být minimální vzdálenost obvodového zdiva staveb od lesa větší než průměrná výška 
přilehlého lesního porostu. 
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U zastavitelných ploch vymezených v kontaktu s PUPFL se předpokládá jak zachování propustnosti 
území i dostatečného prostoru pro manipulaci dle konkrétních územních podmínek, tak i dodržení 
zákonného nebo řádně stanoveného zúžení pásma lesa. 

V případě střetu návrhových ploch s melioračními zařízeními bude v rámci podrobnější dokumentace, 
nejpozději v územním řízení, provedeno posouzení a návrh opatření. 

Dešťové vody budou v maximální možné míře uváděny do vsaku nebo zdrženy. „Vlastníci pozemku 
jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odplavení půdy erozní 
činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny“ (§27 vodního zákona). 

Plochy navržené v území se zdroji hluku (doprava, výrobní zóny, plochy veřejné vybavenosti,…) jsou 
pro umisťování chráněných prostorů (plochy pro bydlení, pro sport a rekreaci,…) podmíněně 
využitelné za předpokladu: 

� v území zatíženém nadměrným hlukem nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory 
definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb), 

� před vydáním územního rozhodnutí těchto staveb musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

Návrhové plochy s možným negativním účinkem na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající, 
jsou pro umisťování do území podmíněně využitelné za předpokladu: 

� splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku 
hluku případně vibrací, 

� nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že 
hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný venkovní prostor staveb, případně vč. doložení reálnosti provedení 
protihlukových opatření. 

V případě sousedství ploch bydlení a ploch s předpokládaným zdrojem hluku nebo v případě kumulace 
funkcí musí být před vydáním územního rozhodnutí deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

Konkrétní záměry, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, musí být v návaznosti na zdravotní 
rizika související s potenciální expozicí jednotlivých skupin populace látkám znečišťujícím ovzduší 
předem projednány s věcně a místně příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Celé řešené území je územím archeologického zájmu a v takových případech je stavebník již v době 
přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

Do všech katastrálních území zasahuje ochranné pásmo radiolokačního zařízení Ministerstva obrany 
ČR, výstavbu větrných elektráren, výškových staveb, průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, 
retranslačních stanic, základnových stanic mobilních operátorů a staveb tvořících dominanty v terénu 
je nutno v předstihu projednat s VUSS Brno.   

V zájmovém území Ministerstva obrany ČR – koridoru RR směrů v k.ú. Těchov, Lažánky u Blanska, 
Klepačov a Blansko je nutné projednat veškerou výstavbu v předstihu s VUSS Brno.  

A.6.4.2 Nezastavěné území 

K doplnění ve volné krajině jsou navrženy zejména plochy přírodní (ke zvýšení ekologické stability 
i estetických hodnot krajiny), v zastavěném území pak zeleň na veřejných prostranstvích, která má 
zvýšit obytný potenciál města a zlepšit jeho životní prostředí. 

• v případě konkretizace staveb (rekreační, výrobní, FVE elektráren, aj.) ve volné krajině v rámci 
dalších stupňů PD bude nutno posoudit v samostatném řízení tyto stavby z hlediska jejich dopadu 
na krajinný ráz dle § 12 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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A.6.4.3 Výškové zónování a výšková regulace zástavby, intenzity využití v plochách 

Zástavba historického jádra města a zástavba na něj bezprostředně navazující je výrazně výškově 
akcentována objektem na nároží ulice Smetanovy a Wankelova náměstí (12 NP). V okolí tohoto 
objektu nebude zástavba zvyšována a dominance objektu bude zachována. 

Další výškové akcenty se připouštějí v prostorách podružných center občanského vybavení: u nádraží 
Blansko na nároží Nádražní – Svitavská a variantně v ulici Poříčí u Kauflandu (8NP). 

Výškové poměry v okrajových částech jádrového území (Blansko) byly změněny při výstavbě sídlišť 
panelových domů, zejména sídliště východně zámku (12 NP). Výškovou dominantou v pohledově 
exponovaných polohách jsou dále domy v ulici Salmově (10 NP) a v ulici Dvorské na kopci u Pálavy 
(8NP). 10NP mají bytové domy na nároží ulic Mlýnské a Bezručovy. Nové výškové dominanty bytových 
domů nebudou vytvářeny – bytové domy Luhy budou max. 4 podlažní. 

Přechod do zástavby rodinných domů v lokalitě Na Pískách a Nad Zborovcem (lom) bude řešen formou 
domů s max. 4 NP a ustupujícím podlažím nebo podkrovím. 

Navrhované rodinné domy v Blansku budou mít max. 2 NP + podkroví. Zástavbu v místních částech, 
kde je důležité zasazení obce do krajiny a zachování humen, je nutno řešit rozvolněnými formami 
přízemních objektů s podkrovím, s velkým podílem obytné zeleně. 

Zástavba v plochách občanského vybavení a v plochách výroby bude výškově navazovat na stávající 
okolní zástavbu nebo bude nižší. V případě potřeby situování objektů vyšších, než je zástavba v okolí, 
bude nutno prokázat, že záměrem nebude narušeno panorama města a nebude dotčen krajinný ráz. 

Intenzity využití pozemků – index zastavěné plochy se v návrhových plochách bydlení (t.j. 
zastavitelných a přestavbových) navrhuje max. 0,3, pokud není stanoveno jinak (konkretizováno v 
hlavním výkrese u jednotlivých ploch). U stabilizovaných ploch pro bydlení se v případě, že nelze tento 
index dodržet, uplatní přiměřeně intenzita využití pozemků okolních srovnatelných ploch.  

V ostatních zastavitelných plochách je intenzita využití pozemků regulována především stanovením 
minimálního plošného zastoupení zeleně. 

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách jednotlivých typů: 

• plochy bydlení v bytových domech (BH) – 30% 
• plochy v rodinných domech (BI, BV) – 40% 
• plochy všech typů rekreace (RI, RH, RN) – 70% 
• plochy všech typů občanského vybavení (OV, OH, OS, OK) – 20% (pokud není specifickým 

opatřením stanoveno jinak) 
• plochy veřejných prostranství (PV) – 20% 
• plochy smíšené obytné (SC, SM, SV, SK) – 30% 
• plochy dopravní infrastruktury (DS, DZ) - 20% 
• plochy technické infrastruktury (TI, TO) – nestanoveno 
• plochy výroby a skladování včetně specifických (VP, VD, VZ) – 20% 

Uvedené podíly jsou stanoveny pro každou funkční plochu i dílčí plochu jednotlivého záměru v dané 
funkční ploše. 
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A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM 

A STAVBÁM VYVLASTNIT 
Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných 
opatření lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-
li o 

a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění 
její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, 

b) veřejně prospěšná opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními 
katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků ÚSES a ochranu archeologického 
dědictví, 

c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 

d) asanaci (ozdravění) území. 

A.7.1 Dopravní infrastruktura 

Pro stavby dopravní infrastruktury lze případně vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. 

WD dopravní infrastruktura 

• WD01 silnice II. a III. třídy 

• WD02 komunikace místní 

• WD03 mosty 

• WD04 doprava v klidu (parkování, garáže) 

plochy WD04 k.ú. Blansko, p.č. 700/1, 707/1, 865/5, 865/19, 3518, 3519 

  k.ú. Těchov, p.č. 320, 321, 572, 573/2 

  k.ú. Hořice, p.č. 96 

• WD05 cyklotrasy 

A.7.2 Technická infrastruktura 

Pro stavby technické infrastruktury (podzemní koridory) lze případně vyvlastnit, nelze uplatnit 
předkupní právo. 

VT technická infrastruktura 

• VT01 koridory technické infrastruktury 

• VT02 objekty na sítích technické infrastruktury 
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A.7.3 Veřejně prospěšná opatření 

Pro veřejně prospěšná opatření lze případně vyvlastnit, nelze uplatnit předkupní právo. 

• VK snižování ohrožení v území povodněmi 

• VU založení prvků územního systému ekologické stability 

k.ú. Blansko: 1019/16-17, 1036/2, 1037, 1038, 1022/17, 1359/2, 1395/11 

k.ú. Horní Lhota: 711-713, 719-725 

k.ú. Lažánky: 717/1-3, 717/19, 717/26, 717/51, 717/59, 717/62-63, 717/68-69, 717/73, 
717/76, 717/79-80, 717/83, 717/85, 717/87, 717/91, 717/93, 717/95-96, 717/98-101, 
717/104-105, 717/107, 717/116-118, 717/122, 717/128-129, 717/156-158, 717/160-163, 
717/166, 717/168, 717/170, 717/172, 717/183, 717/185, 717/187-188, 717/192, 717/194-
196, 717/199, 717/201-202, 717/208-209, 717/211-217, 717/220-222, 717/224-231, 
717/233-243, 717/246, 717/251, 717/254, 717/256, 717/258-260, 717/264-265, 717/267-
268, 717/273, 717/279, 717/282, 717/286-288, 717/290-292, 717/294-300, 717/302-304, 
758/8, 758/14, 758/15, 760-15 

A.7.4 Návrh objektů k asanaci 

VA asanace 

• VA01 k.ú. Blansko, asanace budov areálu zahradnictví na ulici Poříčí, p.č. 1019/13, 1019/37, 
1019/41, 1019/45, 1019/46, 1543, 1544, 4580, 4583 

• VA02 k.ú. Blansko, asanace garáží, p.č.870/1, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 
3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3420, 3421, 3422, 3423 

• VA03 k.ú. Blansko, asanace. ulice Dvorská, p.č. 2902 

• VA04 k.ú. Blansko, asanace. ulice Svitavská, p.č. 1480, 3151, 3152 

• VA05 k.ú. Blansko, asanace objektu drobné výroby na parcele p.č. 901/28 

Poznámka: v případě cílového stavu funkční plochy OK (občanské vybavení komerční) se nejedná 
o asanaci ve smyslu režimu VPS či VPO. 
 

A.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

A.8.1 Stavby veřejné vybavenosti 

PO občanské vybavení, veřejná infrastruktura 

• PO05 občanské vybavení – tělovýchova a sport – rozšíření hřiště v Obůrce (k.ú. Těchov, 
p.č. 497/1, 497/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2) 

• PO06 občanské vybavení – tělovýchova a sport – hřiště u MŠ Těchov (k.ú. Těchov, 
p.č. 858/1, 858/10, 858/13, 858/14, 858/15, 858/16) 

• PO07 občanské vybavení – hřbitov – rozšíření (k.ú. Blansko, p.č. 857/131, 857/318, 2902, 
3060) 
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A.8.2 Veřejná prostranství 

• k.ú. Blansko – p.č. 159/1, 541/1, 639/5, 642/13, 700/1, 700/2, 865/19, 889/2, 890/1, 891/1, 
891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 901/28, 901/56, 903/2, 905/1,5,6, 908/21,24, 
919/4,5,6,7, 920/2, 935/1,2, 939/5,6, 943/1, 961/1, 967/8, 967/12, 967/13, 970/1, 980/7, 
980/30, 984/1, 984/8, 984/16, 984/22, 984/24, 984/25, 984/33, 984/34, 984/37, 984/40, 
984/41, 984/44, 984/46, 984/52, 984/58, 984/59, 984/60, 984/67, 988/2, 989/1, 1006/40, 
1006/61, 1006/74, 1309/1, 1311/1, 1387/1, 1754/34, 1754/35, 1754/68, 1754/69, 4234 

• k.ú. Horní Lhota – p.č. 232/2, 235/5 

• k.ú. Hořice – p.č. 9, 10, 12, 13, 26/1, 26/2, 27, 28,40/1, 42, 313/1, 315/1, 315/2, 316 

• k.ú. Klepačov – p.č. 381/8, 381/19, 381/34, 381/36, 381/38, 381/39, 381/49, 381/58, 381/59, 
381/61, 381/63, 381/64, 381/65, 381/76,  389/2, 389/3, 389/4, 389/7, 431/12, 431/13, 
431/14 

• k.ú. Lažánky – 306, 313, 343/1, 510 

• k.ú. Těchov – p.č. 141, 142, 358, 361, 363, 365, 367, 368, 369/1, 369/2, 370, 371, 372, 373, 
374, 376/1, 376/2, 377, 379/1, 379/2, 380, 382/1, 382/2, 383/2, 393, 396/1, 398, 399, 
402/1, 402/2, 410, 525/1, 517/1,20, 624/76, 624/77, 1322/1, 1322/6, 1322/7, 1322/9, 
1322/10, 1322/19 

 

Předkupní právo je ve prospěch města Blanska. 
 

A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 
Na rezervních plochách pro rozvoj města po návrhovém období územního plánu je určen způsob 
využití. 

Jedná se o lokality: 

• Blansko územní rezervy pro bydlení 

R5, R6, R7  Luhy - část lokality, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu bytových domů. 

R2 Luhy - část lokality, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu rodinných domů, 

R8 Na Pískách – lokalita, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu rodinných domů, 

R9 Nad Zborovcem - lokalita, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu rodinných domů, 

R16 Staré Blansko západní část. 

• Blansko územní rezervy ostatní 

R3 zeleň soukromá a vyhrazená Luhy, 

R4 rekreace specifická Staré Blansko, 

R10 rekreace individuální Staré Blansko, 

R11 veřejná občanská vybavenost (školství) Luhy, 

R12 občanské vybavení (tělovýchova a sport) Luhy, 

R13 veřejná zeleň Luhy, 
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R14 plochy smíšené obytné venkovské Staré Blansko, 

R15 plochy drobné a řemeslné výroby Staré Blansko jih. 

• Blansko územní rezervy na přestavbových plochách 

RP1, RP2, RP6 bydlení v RD městského typu – územní rezerva - přestavba části chatové lokality Nad 
Zborovcem, 

RP3 územní rezerva - přestavba areálu Kauflandu na Poříčí s cílem vytvořit městské prostory, 

RP4 územní rezerva - přestavba Svitavská v předprostoru výhledové železniční stanice Blansko, 

RP5 územní rezerva - přestavba bloku Svitavská, Kollárova, Fügnerova, Ant. Dvořáka (vč. 
Penny Market) s cílem vytvořit městské prostory. 

• Dolní Lhota 

R2, R3 územní rezerva pro bydlení v RD venkovského typu. 

• Horní Lhota 

R3 územní rezerva pro bydlení v bytových domech Luhy, 

R1, R4 územní rezerva pro bydlení v RD venkovského typu, 

R2, R7 územní rezerva pro budoucí výstavbu RD městského typu část lokality Luhy a Nad 
Zborovcem, 

R5, R6 veřejná zeleň Luhy a plochy přírodní Dlouhý. 

• Těchov 

R1, R2 lokality naproti RZ Vyhlídka (ZPF) jsou územní rezervou pro rekreaci na plochách 
přírodního charakteru. 

• Hořice 

R2, R3 lokality ZPF jsou územní rezervou pro výstavbu RD venkovského charakteru, 

R1 lokalita ZPF na kraji lesa je územní rezervou pro rekreaci specifickou (rozšíření lyžařského 
areálu – výstavba lanovky). 

Dále se jedná o koridory silnic: 

III/37937 Olešná, 

propojení místní komunikací Blansko – Žižlavice, 

místní komunikace Staré Blansko – mimoúrovňové připojení z ulice Poříčí, 

místní komunikace Staré Blansko – propojení západně železniční trati přes průmyslovou zónu. 

Klepačov -v jihovýchodním cípu řešeného území byla vymezena prostorová rezerva pro zpřístupnění 
jižně situovaných pozemků. 

Jakékoli využití, jež by v budoucnu znemožnilo zastavění území, je nepřípustné. Zemědělské využití je 
zatím bez omezení s výjimkou investic do půdy za účelem jejího dlouhodobého zhodnocení. 

Přehled ploch územních rezerv – viz tabulka: 
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Číslo 
plochy

Podmínky využití

kód využití Bx Rx
.

R1 BH bydlení hromadné

R2 BI bydlení individuální - městské a příměstské 13 710
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. Dodržet minimální šířku veřejných 
prostranství 12m. 

R3 ZS zeleň soukromá a vyhrazená Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R4 RX rekreace specifická 2 234 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R5 BH bydlení hromadné - Luhy 19 874 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R6 BH bydlení hromadné - Luhy 14 960 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R7 BH bydlení hromadné - Luhy 7 940 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko, vybudováním komunikace a sítí. 

R8 BI bydlení individuální - městské a příměstské - Písečná 47 144
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. Stavba podmíněna rozšířením komunikace a 
realizací sítí. Dodržet minimální šířku veřejných prostranství 12m.

R9 BI bydlení individuální - městské a příměstské - Zborovce 23 369
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko, rozšířením komunikace a realizací sítí.
V rámci Změny ÚP zčásti převedeno do návrhu

zmenšeno s ohledem na 
realizované navazující plochy

R10 RI rekreace individuální 8 752 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R11 OV občanské vybavení - veřejná vybavenost Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R12 OS občanské vybavení - tělovýchova a sport Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R13 ZV zeleň veřejná Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.
R14 SV plochy smíšené obytné venkovské převedeno do návrhu

R15 VD výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko, zajištěním dostatečné dopravní dostupnosti 
Starého Blanska a realizací inženýrských sítí.

R16 BI bydlení individuální - městské a příměstské - Za Humnama 7 479
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko a realizací propojení ulic Hořická - Alešova a 
úpravou vedení DK. 

R17 OS občanské vybavení - tělovýchova a sport
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. V ploše bude situováno malé hřiště nebo 
zeleň (OP plynovodu). Podmíněno vybudováním komunikace a sítí. 

R18 DS
dopravní infrastruktura silniční - mimoúrovňové křížení 
železnice převedeno do návrhu

RP1 BI bydlení individuální - městské a příměstské 7 307 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

RP2 BI bydlení individuální - městské a příměstské změnou omezeno 1 602 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

RP3 OK občanské vybavení (komerční)

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. Plocha sousedí se silnicí II.třídy. Připojení 
plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo 
na silnici II. třídy. Bude projednáno se 

RP4 OK+ZV občanské vybavení+veřejná zeleň

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko a konkretizací dopravní stavby v územním a 
stavebním řízení. Plocha sousedí se silnicí II.třídy. Připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. 
Jednotlivé objekty nebudou individuálně

RP5 SM+DS plochy smíšené městské+plochy dopravy silniční

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. Plocha sousedí se silnicí II.třídy. Připojení 
plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Jednotlivé objekty nebudou individuálně připojovány přímo 
na silnici II. třídy. Podmíněno rozšíření

RP6 BI bydlení individuální - městské a příměstské- změnou omezeno 5 509 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.
RP7 VD výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko, vybudováním komunikace a sítí. 

RP8 BI bydlení individuální - městské a příměstské- změnou vypuštěno 3 970 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko, rozšířením komunikace a realizací sítí.

Funkce
Plocha [m2] podle 
funkčního využití

Blansko

přestavby
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Číslo 
plochy

Podmínky využití

kód využití Bx Rx

Funkce
Plocha [m2] podle 
funkčního využití

R2 BV bydlení individuální - venkovské 13 192
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení 
plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno se správcem silnice. 

R3 BV bydlení individuální - venkovské 6 666
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko. Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení 
plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno se správcem silnice. 

R4 NP plochy přírodní Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R1 BV bydlení individuální - venkovské 27 296 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R2 BI bydlení individuální - městské a příměstské 53 194 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R3 BH bydlení hromadné 11 635 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R4 BV bydlení individuální - venkovské 42 837
Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice. Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

upraveno v souvislosti s částečnou 
realizací sousední plochy

R5 ZV zeleň veřejná Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R6 NP plochy přírodní
Plocha sousedí se silnicí III.třídy. Připojení plochy na silnici je omezeno příslušnými normami. Bude projednáno 
se správcem silnice. Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R7 BI bydlení individuální - městské a příměstské - Zborovce 2 082
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko, rozšířením komunikací a realizací sítí.
V rámci Změny ÚP zčásti převedeno do návrhu.

R1 RN rekreace na plochách přírodních 3 983 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.
zmenšena - část převedena do 
návrhu BI

R2 RN rekreace na plochách přírodních 32 153
krajiny doprovodnou stromovou a keřovou zelení, která bude realizována po obvodu pozemku a nepřevýší 
horizont lesa při pohledu z místní komunikace vedou

R1 BV bydlení individuální - venkovské 18 237 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R1 DS dopravní infrastruktura silniční Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R1 RX rekreace specifická 1 999 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.

R2 BV bydlení individuální - venkovské 8 800 Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP Blansko.
upraveno s ohledem na sousední 
plochu

celkem 336 803 49 121 .

Dolní Lhota

Horní Lhota

Těchov

Hořice

Olešná

Klepačov

územní rezervy celkem 583 332
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Srovnávací text Územní plán Blansko 

Atelier URBI spol. s r.o. 51 

A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, 
STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ 

POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 

ČINNOSTI 
Územní studie musí respektovat základní urbanistickou koncepci, danou územním plánem města vč. 
jeho dopravního řešení. Ověřují možnosti a podmínky změn ve vymezených lokalitách, slouží jako 
podklad pro rozhodování v území. 

Územní plán Blansko navrhuje zpracování územní studie v lokalitě výstavby „na zelené louce“ 
v Blansku – Na Pískách. 

Zadání ÚS: navrhnout budoucí uspořádání území – situování zástavby, vedení obslužných komunikací 
a trasování inženýrských sítí. Studie stanoví stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemků. 

Územní plán Blansko navrhuje zpracování územní studie v lokalitě výstavby „na plochách rekreace“ 
v Blansku – Nad Zborovcem (v severní části území). 

Zadání ÚS: navrhnout urbanistickou koncepci uspořádání území v lokalitě Nad Zborovcem ve vazbě na 
již realizovanou část zástavby, s cílem omezit negativní dopady vlastnických vztahů. Navrhnout 
smysluplné, ekonomicky přijatelné vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí tak, aby 
tvořily přehlednou uliční síť, doplněnou o nové prostory veřejných prostranství vč. hřiště pro malé děti. 
Skelet ulic musí zajistit optimální situování objektů RD ke světovým stranám a minimální šířky 
veřejných prostranství musí respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění. Studie rovněž 
stanoví nepřekročitelné stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemků. 

Územní plán Blanska dále navrhuje zpracování územní studie na prostor centra města kolem náměstí 
Republiky. 

Zadání ÚS: navrhnout dostavbu a regulaci zástavby v severní části náměstí Republiky (v území mezi 
ulicemi Rožmitálova, Seifertova a nám. Svobody, po objekty Městského úřadu a Komerční banky na 
nám. Republiky). Cílem je dořešit městské prostory kolem náměstí Republiky a vytvořit tak 
předpoklady pro rozšíření zklidněné centrální části města (zatraktivnění náměstí Republiky řešením 
nového parteru a návrhem dostavby a přestavby okolních objektů). Stanovit limitní stavební čáry, 
koeficienty zastavěných ploch, výškové regulativy, stanovit podíl zeleně v území, řešit dopravní 
obsluhu území a pěší trasy, řešit plochy pro dopravu v klidu (posoudit možnost situování parkoviště 
pod terénem náměstí Republiky nebo zde řešit parkovací dům). 

V centru Blanska je nutno ideově vyřešit přestavbové území Adastu (nejlépe urbanisticko 
architektonickou soutěží), případně územní studií. 

Požadavky na zpracování územních studií jsou patrné z výkresu č. 1 ÚP Základní členění území. 

Lhůty pro pořízení územních studií – u lokalit zařazených do I. etapy výstavby (Na Pískách) je nutno 
zpracovat územní studii do dvou let od data nabytí účinnosti územního plánu města. Územní studie na 
prostor centra města kolem náměstí Republiky a na přestavbové území Adastu mají stanovenou lhůtu 
pro vložení do evidence územně plánovací činnosti do čtyř let od účinnosti změny B2015-Z2. Ostatní 
územní studie budou vyhotoveny do čtyř let od data nabytí účinnosti územního plánu města nebo jeho 
změn. Po projednání a schválení ÚS budou územní studie vloženy do evidence územně plánovací 
činnosti. 
 



Srovnávací text Územní plán Blansko 

Atelier URBI spol. s r.o. 52 

A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH 

JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY 

Č. 9 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. 
Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního 
prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění 
a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby a veřejně 
prospěšná opatření. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní 
rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. 

Z projednání konceptu ÚP Blansko vyplynula potřeba upravit regulační plán Luhy (omezit platnost na 
návrhové plochy dle ÚP Blansko). 

Není dotčena možnost iniciovat pořízení regulačního plánu na základě samostatné iniciativy. 
 

A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

A.12.1 I. etapa výstavby 

A.12.1.1 Bydlení 

Bydlení hromadné: v I. etapě výstavby bude možno využít proluk v zástavbě města Blanska (lokalita 
Nad Čertovkou, dostavba ulice Dvorské). Dále jsou k zástavbě navrženy části lokalit na „zelené louce“: 
Luhy (je zpracován regulační plán, který je územním plánem pozměněn ve prospěch hromadného 
bydlení) a Na Pískách. 

Součástí I. etapy je i revitalizace sídliště Zborovce. 

Bydlení individuální: v I. etapě výstavby bude realizována výstavba RD v lokalitách, na něž již bylo 
vydáno územní rozhodnutí a bylo nutno je do ÚP převzít, nebo v lokalitách, které na tyto lokality 
navazují (z důvodu ekonomického využití investic – to se týká zejména lokality Nad Zborovcem). Dále 
se jedná o lokality v Těchově a dvě lokality v Těchově – Češkovicích. Připravována je výstavba RD 
v západní části Horní Lhoty a v severní části Dolní Lhoty (zde je složitý terén, lokalitu je možno 
z řešení ÚP vypustit). Dle zájmu vlastníků pozemků lze zastavět proluky v Blansku, Starém Blansku 
a v jednotlivých místních částech. 

A.12.1.2 Veřejná vybavenost 

Z dopravních staveb bude v I. etapě výstavby potřeba realizovat směrové úpravy silnice II/379 
v Lažánkách a připravit studii přemostění železnice v pokračování Fügnerovy ulice. Připravuje se 
rekonstrukce autobusového nádraží a úprava ploch před železniční stanicí Blansko (výstavba 
parkoviště). 

V této etapě bude realizována veřejná technická vybavenost, vyvolaná potřebou výstavby ve výše 
uvedených lokalitách - místní komunikace, parkoviště, pěší propojení, inženýrské sítě. 

A.12.2 II. etapa výstavby 

Územní plán navrhuje výstavbu zejména v lokalitách, navazujících na plochy realizované v I. etapě 
výstavby. Dále se bude postupovat dle připravenosti území v podrobnější dokumentaci. 

Bude pokračovat realizace úprav místních komunikací, které jsou podmiňující pro zástavbu kolem nich. 

Územní rezervy jsou popsány v samostatné kapitole. 
 



Srovnávací text Územní plán Blansko 

Atelier URBI spol. s r.o. 53 

A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
Společensky významné stavby v historickém jádru města, památky, stavby v pohledově exponovaných 
polohách, veřejná občanská vybavenost, přestavba Adastu. 
 

A.14VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Stavby nebyly vymezeny. 

A.14 VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ 

PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI 
Využití zastavitelných ploch Z3a a Z3b v Těchově je podmíněno dohodou o parcelaci. 
 

A.15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Textová část řešení ÚP (právní stav po změně B2013-Z1b,c,f,i,j má celkem 53 stran a 3 přílohy: 

Příloha č.1: Koncepce řešení ÚP          1 stran 

Příloha č.2: Přehled návrhových ploch (tabulka)      21 stran 

Příloha č.3: Přehled územních rezerv (tabulka)        5 stran 


