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A. ŘEŠENÍ ÚP 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Mění se velikost zastavěného a nezastavěného území takto:  

„Dle zákresu má zastavěné území rozlohu 799,98 ha. Nezastavěné území má výměru cca 3697 ha.“ 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 

A.2.1.2. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Byla odstraněna věta: „Dokumentace Zásady územního rozvoje pro Jihomoravský kraj neexistuje.“ 

Byla vložena věta: „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.“  

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

 

Tabulka Přehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby se upravuje následovně: 

 

Poznámka: 

Modře označené položky byly v rámci B2017-ZÚR upraveny. 

 

 



Číslo 
plochy

změna B2017-ZUR

kód využití Bx Rx Ox Px Sx Dx Tx Vx Zx Nx 0

Z 4 BV
bydlení individuální - zástavba 
venkovského typu 1 194

Plocha 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 hlukem

zmenšeno kvůli vymezení 
územní rezervy pro železniční 
dopravu

15 288 0 1 773 1 570 0 0 0 0 7 756 56 486
82 873

Dolní Lhota  - počet obyv. 610 (2001), 233 bytů (2001)

celkem
všechny plochy celkem

podmínky využití

Přehled ploch zm ěn a ploch p řestavby

Funkce Plocha [m2]                                                                  podle funkčního využití

Stránka 1 z 1
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A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.2 Koncepce dopravní infrastruktury 

Na konci posledního odstavce se doplňuje věta: 

„Jako územní rezerva je navržen koridor ze ZÚR JMK (RDZ07) pro optimalizaci železniční tratě.“ 

A.4.4 Energetika 

A.4.4.2.1 Nadřazené sítě a zařízení VVN 

Síť VVN 110 kV: 

Mění se znění první věty takto: 

„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 záměrů ze ZÚR JMK bude dále rozšířeno částečně v souběhu se 
stávající linkou VN 127 do Rozstání, kde se počítá s vybudováním transformace 110/22kV. Pro tento 
záměr je vymezen návrhový koridor ZK8. V tomto koridoru platí podmínky využití, jak jsou stanoveny 
pro plochy technické infrastruktury – zařízení na sítích.“ 

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.5.2 Územní systém ekologické stability 

Mění se prvních pět odrážek vymezení skladebných částí ÚSES takto: 

• „část unikátního nadregionálního biocentra NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb (k.ú. Lažánky u 
Blanska, Těchov, Blansko), součást CHKO Moravský kras,“ 

• krátký nadregionální biokoridor K 130MB (mezofilní bučinná osa,) propojující NRBC 2012 
Suchý a Pustý žleb a NRBC 31 Josefovské údolí; krátký úsek nadregionálního biokoridoru 
K 129MH (mezofilní hájová osa) 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 363 Jelení skok (k.ú. Olešná u Blanska), RBC 235 Hořický hřbet (k.ú. Hořice u 
Blanska), RBC JM14 Dolní Lhota (malou části v k.ú. Dolní Lhota, Horní Lhota u Blanska a 
Blansko), RBC JM16 Harbechy a RBC JM15 Pokojná (k.ú. Lažánky u Blanska,), 

• severo-jižním směrem prochází hydrofilní regionální biokoridor RK 1416A, do okrajových částí 
zasahují dva mezofilní koridory – RK JM029 (k. ú. Lažánky u Blanska) a RK 1467 (k.ú. Olešná 
u Blanska a Hořice u Blanska,), 

• zasahuje sem devatenáct lokálních biocenter, z toho čtyři neleží v řešeném území celou 
plochou. Pět z nich je vloženo v trasách regionálních biokoridorů, dvě v ose koridoru 
nadregionálního, zbylých dvanáct je součástí výhradě lokální úrovně ÚSES,“ 

Tedy v první odrážce je za textem NRBC 2012 odstraněn text „dle ZÚR NRBC03“ a za textem Lažánky 
je doplněno „u Blanska“.  
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V druhé odrážce je doplněn text „MB“ za K 130, za textem mezofilní bučinná osa je odstraněn text 
„dle ZÚR NRBK03“, před text Suchý a Pustý žleb je doplněno „2012“, před text Josefovské údolí je 
vožen text „31“, je doplněn text „MH“ za K 129. 

Ve třetí odrážce se mění číslo 57 na „363“ u názvu RBC Jelení skok a číslo 54 na „235“ u názvu RBC 
Hořický hřbet. Dále je za textem Olešná u Blanska odstraněn text „dle ZÚR RBC037“ a za textem 
Hořice u Blanska odstraněn text „dle ZÚR RBC035“. Název biocentra RBC 11 Vojánky je změněn na 
RBC JM14 Dolní Lhota a za textem Lhota u Blanska a Blansko odstraněn text „dle ZÚR RBC194.“ 
Název biocentra RBC 86 Harbechy je změněn na RBC JM16 Harbechy a je odstraněn text „dle ZÚR 
RBC196.“ Název biocentra RBC 87 Zrcadla je změněn na RBC JM15 Pokojná a je odstraněn text „dle 
ZÚR RBC195.“ 

Ve čtvrté odrážce se mění název biokoridoru 1416 Svitava na RK 1416A a je odstraněn text „(RBK019 
dle ZÚR)“. Dále se mění název biokoridoru  RBK 204 na RK JM029 a je odstraněn text „dle ZÚR 
RBK133“. Dále se mění název biokoridoru  RBK 1478 na RK 1467 a je odstraněn text „dle ZÚR 
RBK021“.  

Ve páté odrážce se mění počet lokálních biocenter z dvaceti na „devatenáct“ a počet lokálních 
biocenter vložených v trasách regionálních biokoriorů se mění ze sedmi na „pět“. 

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.6.2 Návrh podmínek využití pro zastavěné a zastavitelné plochy 

A.6.2.6.2 Dopravní infrastruktura drážní (DZ) 

Vkládá se odstavec:  

„Územní rezervy: 

• Viz grafická část dokumentace a kapitola A.4.2. Koncepce dopravní infrastruktury.“ 

Doplňuje se znění podmíněně přípustného využití, za výraz trafika se vkládá text: 

„dopravní stavby a stavby technické infrastruktury nesouvisející s železniční dopravou, pokud neomezí 
užívání ploch pro železniční dopravu.“ 
Doplňuje se znění nepřípustného využití, za výraz stavby se vkládá text: 
„,které by ohrozily užívání plochy pro železniční dopravu.“ 

A.6.2.7.1 Technická infrastruktura - zařízení na sítích (TI), technická infrastruktura - 
nakládání s odpady (TO) 

Mění se znění nepřípustného využití, místo výrazu využití  se vkládá text: 

„,zastavění“ 
 

 

 



ÚP Blansko - změna B2017-ZÚR                                                                                            výrok 

Atelier URBI spol. s r.o.  5

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 

A.7.2 Technická infrastruktura 

Doplňuje se odst. VT technická infrastruktura: 

• „VT03 koridory technické infrastruktury včetně objektů na síti technické infrastruktury“ 

A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
Doplňuje se odst. Blansko územní rezervy ostatní 

„R19 dopravní infrastruktura drážní“ 

Doplňuje se odst. Dolní Lhota 

„R5 dopravní infrastruktura drážní“ 

Doplňuje se: 

• „Klepačov 

R2 dopravní infrastruktura drážní. 

• Olešná 

R2 dopravní infrastruktura drážní.“ 

Tabulka Přehled ploch územních rezerv se upravuje následovně: 



Příloha č. 3: Přehled územních rezerv                                                                 Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy

Podmínky využití
změna B2017-ZUR

kód využití Bx Rx

.

R19 DZ dopravní infrastruktura drážní 556 650

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP 
Blansko.Umísťování staveb je podmíněno zachováním prostorových 
parametrů pro mírnou rektifikaci trati a výhledové ztrojkolejnění trati. 
Dále musí být nejpozději v územním řízení 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. nově vymezeno dle ZÚR

R5 DZ dopravní infrastruktura drážní 289 064

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP 
Blansko.Umísťování staveb je podmíněno zachováním prostorových 
parametrů pro mírnou rektifikaci trati a výhledové ztrojkolejnění trati. 
Dále musí být nejpozději v územním řízení 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. nově vymezeno dle ZÚR

.

R2 DZ dopravní infrastruktura drážní 59 112

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP 
Blansko.Umísťování staveb je podmíněno zachováním prostorových 
parametrů pro mírnou rektifikaci trati a výhledové ztrojkolejnění trati. 
Dále musí být nejpozději v územním řízení 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. nově vymezeno dle ZÚR

R2 DZ dopravní infrastruktura drážní 285 200

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním změny ÚP 
Blansko.Umísťování staveb je podmíněno zachováním prostorových 
parametrů pro mírnou rektifikaci trati a výhledové ztrojkolejnění trati. 
Dále musí být nejpozději v územním řízení 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. nově vymezeno dle ZÚR

celkem 336 803 1 239 147 .
územní rezervy celkem 583 332

Olešná

Klepačov

Funkce
Plocha [m2] podle 
funkčního využití

Blansko

Dolní Lhota

Stránka 1 z 1
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A.15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU 

PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 

Mění se znění první věty takto: 

„Textová část řešení ÚP (úplné znění po změně B2015-Z2 a B2017-ZÚR má celkem 53 stran a 3 
přílohy:“ 

 

Text Změny B2017-ZÚR má 6 stran a 2 tabulkové přílohy. 


