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Úvod 

Územní plán Blansko byl vydán dne 06.12.2011 Opatřením obecné povahy č. 1/2011 a nabyl 
účinnosti dne 22.12.2011 (dále ÚP Blansko). Návrh ÚP Blansko byl zpracován podle zákona 
č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době projednání 
návrhu ÚP Blansko. Po ukončeném projednání byla vydána 09.09.2014 Změna ÚP Blansko 
B2013-Z1 (účinnost OOP č. 3/2014 k 26.09.2014). Právní stav ÚP Blansko bude zpracován 
před zahájením prací na Změně ÚP Blansko B2015-Z2, jejíţ Zadání je součástí této Zprávy. 

V první polovině roku 2013 byly, v reakci na jednání s developerem lokality RD za 
Zborovcem (dnes jiţ realizovaný obytný soubor Březinky), projednány tehdy uplatněné 
návrhy na pořízení změn ÚP Blansko.  

Poznámka: K tomuto projednání došlo v mimořádném režimu, protože v rozpravě k vydání 
nového ÚP Blansko v závěru roku 2011 převládl názor, že by zásahy do této ÚPD měly být 
omezeny pouze na cyklus pravidelné čtyřleté aktualizace. 

Z tehdy uplatněných celkem deseti návrhů na pořízení změny bylo nakonec (usnesením z 
13. zasedání Zastupitelstva města Blansko 25.06.2013) u pěti návrhů schváleno pořízení 
(byl odstartován proces přípravy a projednání Změny ÚP Blansko, který byl uzavřen jejím 
vydáním v září 2014), u pěti návrhů nedošlo k zamítnutí pořízení, ale k přesunutí do 
aktualizace ÚP Blansko.  
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Poznámka: Procesem „aktualizace“ se v tomto podkladu rozumí postup dle ust. § 55 
stavebního zákona, kdy se nepotvrzuje neměnnost územně plánovací dokumentace (ÚPD) 
pro další období, ale naopak, součástí „zprávy o uplatňování územního plánu“ (Zprávy), 
kterou projednává zastupitelstvo nejpozději do 4 let od vydání ÚP Blansko a poté pravidelně 
nejméně jednou za 4 roky, jsou konkrétní „pokyny pro zpracování návrhu změny“ (Zadání). 
Režim shromažďování návrhů pro další společné vyhodnocení byl schválen pro další období 
přijetím usnesení č.41 na 5. Zasedání Zastupitelstva města Blansko 23.06.2015.  

Těchto pět návrhů z roku 2013 bylo nyní, pod označením s kořenem „B2013-Z1“, připojeno k 
následně uplatněným návrhům vnějších subjektů pod označením s kořenem „B2015-Z2“ a 
vlastním podnětům Pořizovatele ÚPD, konkrétně k návrhům Pořizovatele na aktualizaci a 
prověření „B2015-A1“ a k návrhům na opravy a zohlednění skutečného vyuţití ploch „B2015-
S1“. 

Poznámka: Jedná se o Pořizovatelem navržené jednoznačné identifikátory, jejichž forma 
byla zavedena při projednání první Změny ÚP Blansko. V případě, kdy nebude u konkrétního 
návrhu schváleno pořízení nebo nastanou problémy při následném projednáním Změny ÚP 
Blansko, nebude výsledná řada předmětů Změny ÚP Blansko spojitá. 

1. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL 
ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŢITELNÝ 
ROZVOJ ÚZEMÍ 

1.1 VYHODNOCENÍ VYUŢITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

V ÚP Blansko byly vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení v bytových domech, plochy pro 
bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu, plochy pro bydlení v rodinných 
domech venkovského typu, plochy rekreace, plochy občanského vybavení - zařízení 
tělovýchovná a sportovní, plochy smíšené obytné, plochy smíšené komerční, plochy 
veřejných prostranství, plochy výroby a skladování – lehký průmysl, drobná a řemeslná 
výroba, plochy zemědělské výroby, plochy technické infrastruktury a plochy dopravy. 

Přehled vyuţití zastavitelných ploch je zpracován ve třech přílohách formou tabulek. Údaje 
byly zjišťovány vlastním průzkumem Pořizovatele a konzultací s oddělením stavebního řádu 
MěÚ Blansko k datu 04.06.2015. Tabulky byly zpracovány samostatně pro jádrové Blansko a 
samostatně pro jednotlivá katastrální území Horní Lhota, Dolní Lhota, Těchov, Laţánky, 
Klepačov, Olešná, Hořice. Tabulka v Příloze č. 3 obsahuje souhrn všech zjištěných údajů. 

Jedná se o následující přílohy: 

Příloha č. 1  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko - Blansko (právní stav po vydání 
změn v roce 2014) 

Příloha č. 2  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – katastrální území částí města 
(právní stav po vydání změn v roce 2014) 

Příloha č. 3  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – souhrn (právní stav po vydání 
změn v roce 2014) 

Příloha č. 4  Přehled zastavitelných ploch ÚP Blansko – plochy bydlení BI a BV (právní 
stav po vydání změn v roce 2014) 

Přílohy systémově a obsahově vychází z tabulek zastavitelných ploch uvedených ve 
výrokové části ÚP Blansko. Ze souhrnné tabulky Přílohy č. 3 vyplývá, ţe 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 
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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 individuální výstavby 
rodinných domů, přičemţ plochy pro bydlení individuální (RD bez bytových domů) jsou 
aktuálně vyuţity z 19%, nejvíce v části města Blansko - Těchov 32% a nejméně v částech 
města Blansko Klepačov (7%) Olešná a Laţánky (6%). V částech města Blansko Hořice a 
Dolní Lhota zatím nejsou vyuţity vůbec. 

Poznámka: Plošně rozsáhlejší návrhy na pořízení nových zastavitelných ploch bydlení, 
zařazené do tohoto podkladu, jsou v předmětech Změn ÚP Blansko B2013-Z1 a B2015-Z2 
situovány především do území částí města Blansko Hořice, Klepačov a Těchov. 

V samotném Blansku, kde jsou plochy bydlení v rodinných domech vyuţity ze 14%, se jedná 
pouze o lokální úpravy minimálního plošného rozsahu. 

V osídlených částech území na k.ú. Těchov (jedná se zde o části města Blansko Těchov, 
Obůrka, Češkovice, Ţiţlavice a Skalní mlýn), kde je aktuálně největší podíl vyuţití 
zastavitelných ploch bydlení, je současně největší nevyuţitý podíl zastavitelných ploch. 
Z původně vymezených zastavitelných ploch zde nebylo zastavěno cca 13 ha. 

Předpokládá se, ţe pasivita vlastníků v tomto a dalších částech území města Blansko bude 
předmětem prověření další aktualizace ÚP Blansko, kde se jiţ uvaţuje vyřazování některých 
dlouhodobě nevyuţitých zastavitelných ploch bez hrozby sankce. 

Poznámka: Ve skupině již pořízených změn ÚP Blansko B2013-Z1 byly zařazeny návrhy 
nových zastavitelných ploch, jako sanace zásahu projektanta do pořizovaného nového ÚP 
Blansko, vydaného v roce 2011. Projektant tehdy nesouhlasil s některými rozvojovými směry 
a vzhledem ke stanovenému termínu vydání ÚP Blansko (do konce roku 2011) nebylo 
možno řešení upravit a projednání opakovat. Projednání změn bylo přes počáteční problém 
(nesouhlas OŽP KrÚ Jmk na úseku ochrany ZPF) úspěšné právě s odvoláním na princip 
(doplnění zastavěných území do kompaktních útvarů, vyrovnání možností u pozemků 
v lokalitách se srovnatelnými územními podmínkami a zohlednění připravených a již 
realizovaných záměrů) a předchozí krok Pořizovatele ÚP Blansko, který za platnosti 
přechodných ustanovení stavebního zákona - v procesu přípravy a projednání ÚP Blansko 
do konce roku 2011 - redukoval zastavitelné plochy o desítky hektarů dlouhodobě 
nevyužitých pozemků bez konkrétních záměrů. Tento postup byl rozporován v průběhu 
projednání ÚP Blansko, ale po podání vysvětlení Pořizovatele nebyl uplatněn žádný návrh 
na přezkum. 

1.2. VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

1.2.1 Občanské vybavení 

V ÚP Blansko jsou navrţeny pouze dvě plochy občanského vybavení – sport Os a to plochy 
Z20 a Z21. Plocha Z20 byla navrţena v návaznosti na stávající sportovní areál. Aktuálně 
jsou pozemky v této ploše oploceny a uţívány jako tréninkové hřiště pro různé sportovní 
aktivity. Plocha Z21 byla navrţena v zastavěném území, aktuálně je vyuţívána pro rybářství. 

1.2.2 Dopravní infrastruktura 

1.2.2.1 Silniční doprava 

V ÚP Blansko jsou navrţeny následující přeloţky a úpravy silnic II. a III. třídy: 

1. Silnice II/379 – navrţena je drobná úprava trasy v části průtahu místní částí Laţánky.  

Aktuálně probíhají, od roku 2014, práce na úpravách průtahu. Měly by být dokončeny do 
konce června 2015. 

2. Silnice III/37434 – silnice je navrţena k přeřazení do místních komunikací. 
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K přeřazení silnice dosud nedošlo. 

3. Silnice III/37443 – navrţena je úprava směrových oblouků mimo zastavěné území. 

Jedná se o silnici do místní části Klepačov. Úpravy jsou projekčně připraveny. Původní 
předpoklad zahájení realizace na podzim roku 2015 zřejmě nebude naplněn. 

4. Silnice III/37937 - je navrţena drobná úprava trasy na jiţním okraji Starého Blanska.  

Jedná se o silnici směrem k místní části Olešná. Úpravy části úseku této silnice budou 
aktualizovány v připravovaném dílčím předmětu Změny B2013-Z1h, jejíţ Zadání je součástí 
této Zprávy. 

Dále byly navrţeny nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obsluţnost 
nových lokalit bydlení. Tyto místní komunikace jsou postupně realizovány většinou 
v souvislosti s realizací nových staveb rodinných domů. 

V ÚP byly dále navrţeny jako územní rezervy pro přeloţky silnic III/37937 na k.ú. Blansko 
(nové mimoúrovňové kříţení dopravního tahu s ţelezniční tratí) a III/37937 (přeloţka 
průjezdného úseku silnice v části města Blansko - Olešná) a další mimoúrovňové kříţení 
místní komunikace a ţeleznice v prostoru Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. Třetí návrh 
přemostění na k.ú. Dolní Lhota, spojený s návrhem poldru na území sousední obce 
(Ráječko) byl z územních rezerv vypuštěn. 

V rezervách ÚP Blansko je zařazena lanová dráha mezi Starým Blanskem a částí města 
Blansko - Hořice. Do aktualizace ÚP Blansko nebyl uplatněn poţadavek na změnu tohoto 
řešení. 

1.2.2.2 Pěší doprava 

Jsou navrţeny samostatné pěší trasy, z nichţ část je moţno vyuţívat i pro cyklistickou 
dopravu. Většina navrhovaných hlavních pěších tras nebyla zrealizována. 

Cyklotrasy a cyklostezky: 

Jsou navrţeny níţe uvedené cyklotrasy a cyklostezky: 

- cyklotrasa č. 5 v úseku mezi Novým Hradem a Blanskem, který tuto cyklotrasu řeší 
jako samostatnou cyklostezku v souběhu se silnicí II/379 

- cyklotrasa kolem řeky Svitavy od údolí Punkvy k ţelezniční zastávce Blansko město 
- cyklotrasa do Dolní Lhoty s napojením na cyklotrasu vedenou podél silnice II/374 na 

Rájec 
- cyklostezka spojující cyklotrasu č. 5 s cyklotrasou č. 5081 (mimo cyklotrasu 5119 

přes kopec Klepačova) pod pracovním označením „Kolem Olomučanského potoka“. 
V roce 2015 byl uplatněn podnět na prodlouţení trasy částečně v tělese původního 
chodníku směrem k silnici II/379. 

Byla realizována část cyklostezky kolem řeky Svitavy. Další cyklotrasy a cyklostezky nebyly 
zatím zrealizovány. 

1.2.2.3 Doprava v klidu 

V ÚP Blansko bylo navrţeno doplnění chybějících odstavných ploch formou hromadných 
garáţovacích objektů. Ty byly navrhovány formou halových garáţí (garáţovacích a 
parkovacích domů) nebo formou garáţí podzemních. V centrální části města byly objekty pro 
parkování nebo odstavování vozidel navrhovány v přestavbových územích průmyslových 
areálů (nadzemní halové garáţe) nebo na veřejných prostranstvích nebo pod současnými 
parkovišti (garáţe podzemní). V centrální části města Blanska bylo navrţeno cca 400 
odstavných míst, které nebyly realizovány a nebyla provedena ani projektová příprava. 
Dotčená území nebyla prověřena ani předepsanými územními studiemi. 
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Další halové či podzemní garáţe jsou plánovány i v nově navrhovaných zastavitelných 
plochách. Jde zejména o sídliště Zborovce a Sloupečník, kde je předběţně navrţeno cca 
160 nových míst v těchto objektech. Na sídlišti Sever se jedná o cca 400 nových míst, v 
sídlišti Písečná se navrhuje objekt o kapacitě cca 200 míst a ve staré bytové zástavbě cca 
100 míst. 

Parkovací a garáţovací objekt je navrţen severně od centra Blanska při silnici II/374 – cca 
200 míst na místě garáţového dvora. 

Další parkovací plochy lze získat v rámci současné uliční sítě organizační úpravou provozu. 
Navrhováno je situování parkovišť s dostatečným počtem parkovacích stání na terénu, která 
budou doplněna o parkovací garáţe na plochách pro komerční občanskou vybavenost a na 
plochách komerčních smíšených. 

Parkoviště u stávajících objektů občanského vybavení ve městě zajišťují v současné době 
parkování pro tato zařízení a slouţí také mimo nákupní dobu pro odstavování vozidel. Deficit 
parkovacích míst pro stávající občanskou vybavenost lze řešit v rámci ploch veřejných 
prostranství. Navrhované objekty občanské vybavenosti řeší odstavování vozidel dle 
regulativů ÚP Blansko. 

Parkoviště pro zaměstnance stávajících podniků mají v současnosti většinou parkování na 
vlastních pozemcích, případný deficit bude řešen stejným způsobem, tj. na vlastních 
pozemcích. 

Ve stávajících souborech bytových domů jsou navrhovány tyto objekty jako podzemní, 
s překryvem parkovými úpravami (ve výkrese dopravního řešení jsou označeny GP). 
Všechny plochy pro parkování a odstavování vozidel stávající i návrhové jsou zakresleny ve 
výkrese dopravního řešení, uvedené kapacity jsou pouze směrné a je nutno je upřesnit 
generelem dopravy či jinou podrobnější dokumentací. 

Garáţování je v navrhované zástavbě uvaţováno na vlastních pozemcích, v objektech RD 
nebo ve dvorních traktech, ve vesnických sídlech také ve dvorech a hospodářských 
objektech statků. Některé větší plochy stávajících řadových garáţí ve městě jsou navrţeny k 
přestavbě na garáţe halové. V sídlištích a také ve vnitroblocích historického jádra města 
budou nahrazeny garáţemi podzemními. 

V současné době jiţ bylo realizováno parkoviště u ţelezniční stanice Blansko. 
Předpokládaná kapacita dle ÚP Blansko byla 160 míst, rozšířením a úpravou plošné 
organizace záměru zde bylo realizováno 208 míst. Připravuje se výstavba parkoviště a 
odstavných boxů nad Nemocnicí Blansko. 

1.2.2.4 Účelové komunikace 

Zemědělské a lesní cesty navazují většinou na místní komunikace a jsou v území z velké 
části stabilizovány. Zakresleny jsou ve výkrese Doprava. Nové nebyly navrhovány. Nové 
účelové komunikace je moţné řešit i v rámci komplexních pozemkových úprav a tam, kde to 
bude účelné. Regulativy ÚP Blansko ani stavební zákon tento postup nevylučují. 

1.2.2.5 Drážní doprava 

V návrhu ÚP Blansko jsou navrhována opatření jako územní rezervy pro odstranění kolizí 
ţelezniční a silniční dopravy. Jsou vytvořeny územní předpoklady pro výhledové odstranění 
úrovňového kříţení se silnicí III/37937 u zastávky Blansko město. Přejezd bude nahrazen 
přemostěním (nadjezdem) o cca 600 m jiţněji. Moţnost zapracování připravené studie má 
být prověřena v dílčím předmětu Změny B2015-A1i. O cca 800m severněji je v platném ÚP 
Blansko vymezena územní rezerva pro další přemostění ţelezniční tratě místní komunikací. 
Relevance tohoto opatření má být prověřena dílčím předmětem Změny B2015-A1j z podnětu 
Pořizovatele ÚP. V reţimu územní rezervy je navrţeno rovněţ přesunutí nádraţí Blansko do 
polohy mezi stávající stanicí Blansko a zastávkou Blansko–město.  



Zpráva o uplatňování ÚP Blansko se Zadáním změn 

8 
 

1.2.2.6 Autobusová doprava 

Koncepce autobusové dopravy zůstane zachována dle aktuálního stavu. 

1.2.2.7 Letecká doprava 

Koncepce letecké dopravy zůstane zachována dle aktuálního stavu. 

1.2.3 Vodní hospodářství 

1.2.3.1 Vodní toky a plochy 

Poldr na potoku Sloupečník ani protipovodňová opatření související s plánovanou výstavbou 
v prostoru zahradnictví (zastavitelné plochy OK) nebyly zatím zrealizovány. Projednání zde 
plánovaného obchodního centra je podmíněno prokázáním neovlivnění odtokových poměrů 
na řece Svitavě a potoku Sloupečník. Při projednání Konceptu ÚP Blansko byla řešena ještě 
retenční kapacita údolní nivy při hranici k.ú. Dolní Lhota a k.ú. Ráječko, nicméně do doby 
prověření konkrétnějšího technického řešení byla z ÚP Blansko vypuštěna. Záměr bude 
moţno do ÚP Blansko zařadit nejdříve v rámci další aktualizace. Nyní ţádný podnět na 
prověření uplatněn nebyl. 

1.2.3.2 Zásobování vodou 

Vodovodní řady jsou postupně rekonstruovány a realizovány do nových lokalit dle aktuálních 
potřeb. 

1.2.3.3 Odkanalizování území 

Kanalizace je postupně rekonstruována podle aktuálních potřeb v místě. 

Nová trasa jednotné kanalizace mezi ulicemi Sloupečník a Bezručova, s cílem odlehčit 
přetíţené stoky ze sídliště Zborovce, nebyla realizována. 

Do nových rozvojových ploch V Blansku městě a na katastrálních územích Těchov, 
Klepačov, Dolní Lhota a Horní Lhota u Blanska je stávající kanalizace rozšiřována dle potřeb 
a aktuální stavební činnosti. Nová splašková kanalizace, s ukončením na městskou čistírnu 
odpadních vod, pro části města Blansko - Olešná a Blansko - Laţánky zatím nebyla 
realizována a není připravena ani projekčně. Prozatím nebylo prověřováno ani 
odkanalizování zástavby v části města Blansko – Hořice, kde se v předchozí platné ÚPD 
(změna ÚPn SÚ Blansko Ho1) uvaţovalo vyuţití několika skupinových ČOV. 

1.2.4 Energetika 

1.2.4.1 Zásobování plynem 

STL plynovody v rozvojových plochách a ve stávající zástavbě jsou postupně realizovány dle 
potřeb. V ÚP Blansko jsou zařazeny obecné pokyny, týkající se dokončení nahrazení 
vytápění staveb tuhými palivy za vytápění palivy tekutými či zemním plynem. Jedná se o 
zástavbu částí města. V jádrovém území je preferováno vyuţití centralizovaného systému 
zásobování teplem a vyuţití napojení místních kotelen na tyto zdroje, a zvyšování podílů 
alternativních zdrojů vytápění a zejména TUV (vyuţití střech objektů). 

Regulační stanice VTL Luhy byla realizována. 

Objekt regulační stanice VTL v prostoru závodu METRA BLANSKO prozatím zrušen nebyl, 
odpojování je však řešeno. 
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1.2.4.2 Elektrická energie 

Vedení napěťové hladiny 110 kV a sice VVN 523/524 Čebín – Blansko, VVN5526/5527 
Blansko – Blansko ČD, směrem na Laţánky, má být dále rozšířeno v souběhu se stávající 
linkou VN 127 do Rozstání, kde se počítá s vybudováním transformace 110/22kV. Zatím 
není zrealizováno. 

Směrem severním je pak vedena trasa VVN 525 Blansko – Boskovice. Toto vedení mělo být 
dle návrhu ÚP rekonstruováno na dvojité, ve stávající trase a bez nároku na rozšíření 
stávajícího ochranného pásma. Byla provedena výměna stoţárů, umoţňující budoucí 
posílení vedení VVN. 

Zrušení venkovního vedení VN 22 kV v severní a severovýchodní části města Blansko v 
lokalitě Luhy a dále v Horní Lhotě, a její nahrazení kabelem v jiné trase prozatím nebylo 
realizováno. 

Pro napojení nové zástavby je postupně rozšiřována dle potřeb kabelová síť VN a jsou 
budovány nové trafostanice, ve výkrese energetiky označené jako TRN, a to zejména 
v průmyslových zónách.  

1.3 UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Při naplňování ÚP Blansko od doby jeho vydání do schválení této Zprávy nebyly zjištěny 
negativní dopady na udrţitelný rozvoj území. 

1.4 VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK 

ÚP Blansko byl zpracován podle stavebního zákona, ve znění platném do 31.12.2012. Od 
01.01.2013 byl stavební zákon novelizován. Podle přechodných ustanovení čl. II zákona 
č.350/2012 Sb. musí být při nejbliţší aktualizaci nebo změny ÚP Blansko vypuštěny části, 
které podle stavebního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
nemohou být součástí územního plánu například podmínky příslušející regulačnímu plánu 
(poţadavek na způsob zastřešení, stavební čára). V kapitole A.6.4.1 „Zastavěné a 
zastavitelné území“ v prvním odstavci pod názvem „Podmínky pro výstavbu“ jsou zařazeny 
obecné podmínky spadající pod hodnocení záměrů dle stavebního zákona, které se jeví jako 
nadbytečné, nicméně spadají pod ochranu zastavěného území (podle § 43, odst.3 – Územní 
plán nesmí obsahovat podrobnosti regulačního plánu). Projektant vyhodnotí relevanci 
(vhodnost) ustanovení. Posouzení staveb je a i nadále bude předmětem podkladů pro 
rozhodnutí (úřad územního plánování – stavební úřad). 

V kapitole A.6.4.2 „Nezastavěné území“ bude ve druhém odstavci vypuštěn přímý odkaz na 
konkrétní zákon, protoţe ve výroku zastupitelstva obce/města (textová část OOP) by neměl 
být přímý odkaz na právní předpis.  

Z kapitoly A.6.4.1 „Zastavěné a zastavitelné území“ budou vypuštěny podmínky ochrany 
uvedené v odstavci týkající se archeologického zájmu. Odstavec bude nahrazen větou ve 
znění: „respektovat území s archeologickými nálezy“, neboť území s archeologickými nálezy 
(dále UAN) jako jev č.16 dle Přílohy č.1 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění, byl 
poskytnut úřadu územního plánování Národním památkovým ústavem (dále NPÚ) jako jeden 
z údajů o území. Podle NPÚ prostorové vymezení UAN odráţí stav současného poznání 
území z hlediska archeologie. Řešené území podle poskytnutých údajů je součástí UAN 
kategorie III, tj. území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doloţen výskyt 
archeologických nálezů, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak vyuţito 
člověkem a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. 
V některých částech území bylo lokalizováno UAN kategorie I. a II. Podle NPU na celém 
zájmovém území v kategoriích UAN I – III je nutno dodrţovat ustanovení vyplývající z §21-24 
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, tzn., ţe i v území jak s UAN 
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I tak s UAN III je nutno respektovat §22 tohoto zákona tj. povinnost oznámit záměr provádět 
zemní práce, při nichţ můţe být objeven archeologický nález Archeologickému ústavu. 

Území s archeologickými nálezy je tzv. vstupním limitem v území, který je součástí Územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko, a který má být zohledněn 
v územně plánovací dokumentaci. Povinnost oznámení záměru provádět zemní práce, při 
nichţ můţe být objeven archeologický nález, vyplývá z výše uvedeného zákona a neměl by 
být uveden ve výrokové části ÚP Blansko. Popis území týkající se problematiky archeologie 
(existence kategorií UAN I aţ III apod.) včetně odkazů na platnou legislativu, bude popsán 
v Odůvodnění. 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které by vyvolaly změnu ÚP Blansko, 
nebyly zatím vydány. 

2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ 
Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

UAP ORP Blansko 2014 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou 
působností Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z roku 2014 byly určeny problémy k řešení 
v ÚPD. Při určování problémů se vycházelo ze SWOT analýzy (především slabé stránky a 
hrozby), problémových listů jednotlivých obcí (tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), 
ve kterých byla vyhodnocována vyváţenost pilířů udrţitelného rozvoje na základě 
stanovených klíčových faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů záměrů. 
V problémových listech byla částečně zohledněna SWOT analýza, konkrétně slabé stránky a 
výsledky vlastních průzkumů a zjištění, včetně zapracování údajů o území získaných od 
poskytovatelů. Blansko včetně jeho částí Dolní Lhota, Horní Lhota, Těchov, Hořice, 
Klepačov, Laţánky, a Olešná bylo hodnoceno jako samostatná oblast. Z kartogramu 
vyplynulo pozitivní hodnocení ve všech pilířích udrţitelného rozvoje území.  

Příznivé životní prostředí: 

Do řešeného území (oblasti) částečně zasahuje území CHKO Moravský kras, které nabízí 
přírodní zajímavosti. Co se týká hygieny ţivotního prostředí, je především území města 
zatíţeno hlukem z dopravy a to jak silniční, tak ţelezniční. Nevýhodou je rovněţ inverzní 
poloha území města. V území však nejsou registrovány významné ekologické zátěţe. 
Oblastí protéká významný vodní tok – řeka Svitava, kde je stanovené záplavové území pro 
Q100, Q20 a Q5 a aktivní zóna. Míra zasaţení zastavěného území záplavami je niţší, neţ 
vykazují průměrné hodnoty v rámci ORP. Je registrován úbytek zemědělské půdy, podíl 
lesních ploch je však stále vysoký. Ve srovnání s ostatními obcemi je pozitivní rovněţ podíl 
ploch sídelní zeleně.  

Hospodářský rozvoj: 

Poloha města Blansko na okraji území CHKO Moravský kras, a zároveň na významné trati 
Brno – Česká Třebová, umoţňuje rozvoj průmyslu i rozvoj sluţeb v oblasti rekreace a 
cestovního ruchu. V oblasti se stále těţí, byť v omezené míře, slévárenské písky. Je 
registrován vyšší podíl nezaměstnaných neţ je průměr v ORP a menší počet vyjíţdějících za 
prací. Území se nachází na významné dopravní ose. Vzdálenost od silnice I. třídy je sice 
větší, neţ stanovená hodnota 5 km, město je však relativně dobře dopravně napojeno 
silnicemi II. tříd. Za rok 2012 je rovněţ vykazována vyšší daňová výtěţnost na obyvatele 
v tis. Kč neţ průměr ORP. 

Soudržnost společenství: 

Město Blansko a některé jeho venkovské části (Dolní Lhota, Horní Lhota a Klepačov) jsou 
napojeny na ČOV v Blansku. Menší růst bydlení je však zaznamenán i v částech města, kde 
není zcela dořešena technická infrastruktura. Jedná se o části města Blansko - Hořice, 
Olešná, Laţánky, kde zatím ČOV chybí. 
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V případě chatové lokality Ţiţlavice (u silnice III/37440 na Těchov) je registrován intenzivní 
rozvoj rekreační výstavby zneuţívané k bydlení, přestoţe je zde zcela nedostatečné 
zastoupení veřejné infrastruktury. Město Blansko opakovaně deklarovalo, ţe o dalším 
zainvestování této lokality veřejnou infrastrukturou neuvaţuje, coţ vnímá jako ochranu jeho 
rekreačního potenciálu. To ostatně potvrdilo i stabilizací těchto ploch jako plochy rekreace 
v novém územním plánu z roku 2011 a svým postojem k aktuálním návrhům na pořízení 
Změny ÚP Blansko zejména ve skupině návrhů B2015-Z2f. Je zde navrţeno pouze 
posouzení převodu ploch orné půdy do ploch funkčního typu ZS – zeleň soukromá a 
vyhrazená. 

Od roku 2009 byl zaznamenán pokles obyvatelstva, nicméně v posledních dvou letech je 
opět registrován mírný nárůst. Přirozený přírůstek i migrační saldo je pozitivní. Počet 
dokončených bytů za rok 2013 byl poměrně vysoký. Indikátor charakterizující míru naplnění 
zastavitelných ploch bydlení je mírně pozitivní. 

Dále byl zjištěn vyšší podíl ploch občanského vybavení a rekreace ve srovnání s ostatními 
hodnotami území ORP Blansko. 

Město Blansko a jeho správní území je zařazeno jako centrum místního pracovištního 
systému (LLS). 

Zjištěné problémy byly v aktuálně platném ÚP zapracovány a je navrţeno jejich řešení. 

UAP JMK 2015 

V ÚAP JMK ve stavu úplné aktualizace ÚAP JMK 2015, je správní území Města Blansko 
dotčeno několika záměry. Jedná se o návrh prvků ÚSES nadmístního významu, konkrétně 
regionální biocentrum RBC 037, RBC 195, nadregionální biocentrum NRBC 03, regionální 
biokoridory RBK 021, RBK 019, nadregionální biokoridory NRBK 04MH, NRBK 03MB. Dále 
je území dotčeno záměrem elektrického vedení VVN pod označením TE22.  

Podle ÚAP JMK dochází ke vzájemným střetům záměrů a střetům záměrů s prvky ochrany 
přírody. Všechny výše uvedené záměry jsou aktuálně prověřovány v projednávaných 
Zásadách územního rozvoje JMK (dále ZUR JMK). V řešeném území byly dle ÚAP JMK 
zjištěny hygienické závady týkající se znečištění ovzduší a vodních toků a problémy, které 
jsou evidovány i v UAP ORP Blansko (např. poddolované území, záplavové území atd.). Jiné 
závady v řešeném území zjištěny nebyly. 

Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP Blansko upřesněny, řešení TE22 bude 
zohledněno po vzniku závazného podkladu (viz povinnost vyplývající z § 54 odst. 5 
stavebního zákona), kdy budou v ÚP Blansko po vydání ZÚR JMK zohledněny záměry s 
dopadem na správní území obce. 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

3.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena 
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla 
usnesením vlády České republiky č. 276 schválena její Aktualizace č. 1.  

Podle aktualizovaného podkladu patří obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části ORP 
Blansko do metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou 
dynamikou krajského města. Je to 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 ţelezničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast 
zejména na prostor Vídně a Bratislavy. 
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Obce mimo rozvojové oblasti leţí 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 ţelezniční trať č. 260 (I. tranzitní ţelezniční koridor).  Podle původní PUR ČR 2008 
byla ţelezniční trať č. 260, procházející řešeným územím, zařazena do koridoru konvenční 
ţeleznice ŢD7. Podle Aktualizace č. 1 jiţ není součástí tohoto koridoru (pozn. koridor ŢD7 
zmenšen na úsek Choceň – Ústí nad Orlicí).  

Návrh řešení ÚP Blansko neomezuje budoucí vyuţití dopravních koridorů řešených v PÚR 

ČR 2008 a jejich aktualizaci. V ÚP Blansko jsou navrhována opatření a výhledová opatřeni 

pro odstraněni kolizí železniční a silniční dopravy. Původní požadavek homogenizace tratě na 
rychlost 160 km/h v území ORP Blansko nevyvolává žádné územní dopady.  

Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udrţitelného rozvoje území nevyplývají pro město Blansko z aktualizace PÚR ČR 2008 ţádné 
specifické poţadavky.  

3.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

V době vydání ÚP Blansko nebyly vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
Aktuálně bylo oznámeno pouze zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udrţitelný 
rozvoj území.  

4. PROKÁZÁNÍ NEMOŢNOSTI VYUŢÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ 
PLOCHY A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST 3 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

Vyuţití zastavitelných ploch, jak bylo uvedeno v kap. 1.1 Zprávy, je zpracováno ve čtyřech 
přílohách této Zprávy formou tabulek. Tabulky byly zpracovány samostatně pro Blansko a 
části města, Příloha č. 3 obsahuje souhrn zjištěných údajů a další samostatná tabulka pouze 
kvantifikuje plochy bydlení. 

Ze souhrnné tabulky Přílohy č. 3 vyplývá, ţe aktuálně jsou nejvíce naplňovány plochy 
občanského vybavení 44 % (v jádrovém Blansku 88%), plochy průmyslu 24,7 (v Blansku 
37%) a plochy dopravy 22,4 % (v Blansku 18%). Nejméně jsou od doby vydání ÚP Blansko 
do současnosti (cca 4 roky) naplňovány plochy rekreace 3,9% (v Blansku 0%), plochy 
veřejných prostranství 7,9 % (v Blansku 7%) a bydlení 16,1% (v Blansku 6%). Plochy bydlení 
zahrnují jak plochy bytových domů, tak i plochy pro individuální výstavbu rodinných domů. 
Plochy bydlení individuální bez bytových domů jsou aktuálně vyuţity z 19%, nejvíce v místní 
části Těchov 32% a nejméně v Klepačově (7%) Olešné a Laţánkách (6%), na Hořicích a 
Dolní Lhotě zatím vyuţity nejsou vůbec. 

Pořizovatel nedoporučil vymezení nových zastavitelných ploch rekreace a bydlení na k.ú. 
Těchov (jedná se zčásti o zcela nově uplatněné návrhy), nicméně samospráva jeho 
stanovisko nezohlednila a rozhodla o pořízení některých změn v původní navrhované či 
věcně redukované podobě. Fyzicky nedošlo k zamítnutí ţádného dílčího návrhu na pořízení 
změny ÚP Blansko s tím, ţe se vyčká na průběh a výsledek projednání. Nové zastavitelné 

plochy bydlení mají být prověřeny dílčími předměty Změn jednotlivě a ve skupinách (viz téţ 
tabulkové a grafické přílohy této zprávy). Předměty jsou v připojené souhrnné tabulce 
označeny a řazeny dle podání (pořadí evidence) návrhů, v následujícím přehledu jsou 
řazeny (uspořádány) dle účelu. 

Z označení jednotlivých částí textu a popisu jednotlivých předmětů je zřejmé, zda je 
předmětem řešení vymezení zastavitelné plochy či nikoli. 
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4.1 VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ ZMĚNY ÚP BLANSKO, U NICHŢ NEBYLO V 
ROCE 2013 SCHVÁLENO POŘÍZENÍ 

Jejich pořízení bylo schváleno na základě doporučení pořizovatele v červnu 2015. 

4.1.1 nové zastavitelné plochy bydlení 

B2013-Z1a – plochy při hranici zastavěného a nezastavěného území v orné půdě nízké 

kvality (V. třída ochrany ZPF) na k.ú. Hořice u Blanska, při jihozápadním okraji zastavěného 
území, kde se jedná korekci a konkretizaci původního záměru rozšíření zastavěného území 
jiţním směrem. Celkový rozsah ploch k přímému prověření do 1,5 ha, má však být 
zohledněna konkrétní zastavovací studie. Plochy řešené dodaným zastavovacím plánem 
byly v obdobné podobě zařazeny jiţ do předchozí platné ÚPD (Změna ÚPn SÚ Blansko Ho1 
z roku 2009), nicméně projektant ÚP Blansko návrh řešení nepřevzal a z pohledu vlastníka 
pozemků tak došlo ke zbytečnému odloţení realizace. Současně je faktem, ţe v ÚP Blansko 
došlo k redukci původně vymezené zastavitelné plochy na cca 0,25 ha (Z10), zbylá část 
původně připravovaného projektu byla přesunuta do územních rezerv (R2). Vyuţití plochy 
Z10 není moţné vlivem umístění vodovodního přivaděče dle původní ÚPD a je tedy 
neúčelné. Proto byl uplatněný návrh Pořizovatelem ÚPD v plném rozsahu akceptován a 
doporučen k pořízení. Byť k návrhu na rozšíření zastavitelných ploch má dojít v území, kde je 
čerpání dříve vymezených ploch minimální, jedná se o zcela konkrétní návrh stavebních 
pozemků, v bezprostřední vazbě na zastavená území a vybudovanou infrastrukturu, a 
celkový rozsah předmětných ploch je zlomkem ploch návrhových původně vymezených 
v předchozí platné ÚPD (viz plochy územních rezerv R3). Navrhovatel spolupracuje 
s projektantem, který v jiné části území (Češkovice) zaštiťuje jiný srovnatelný projekt. Záměr 
tedy má dobré předpoklady pro rychlé navazující projednání a realizaci. 

B2013-Z1e - plochy nezastavěného území v orné půdě V. třídy ochrany ZPF na k.ú. 

Blansko, východně od sídliště Písečná, kde má být prověřen moţný rozsah převedení ploch 
z územních rezerv do zastavitelných ploch bydlení s přihlédnutím ke zpracované územní 
studii a funkci navazujících ploch (území, jehoţ vyuţití je podmíněno rozšířením veřejné 
infrastruktury). Rozsah ploch k přímému prověření dle představ navrhovatele do 5,5 ha, 
reálný rozsah ploch k celkovému prověření moţností změn v území je dle Pořizovatele ÚP 
Blansko do 2,5 ha. Mezi zájmovou lokalitou navrhovatele změny a zastavěným územím leţí 
nevyuţité zastavitelné plochy hromadného bydlení (v rozsahu přes 3 ha) a plochy ovlivněné 
zemědělskou výrobou s doposud nevyjasněným statusem (kolize zájmů několika osob), 
přičemţ, jak jiţ bylo výše uvedeno, vyuţití všech těchto ploch pro uvaţovaný účel je 
podmíněno rozvojem veřejné infrastruktury, jejíţ rozsah je značný (délka předřazené 
infrastruktury cca 200 bm). Proto je zatím uvaţováno pouze prověření moţností území 
v obecné rovině, při zohlednění všech vazeb a vlivů, avšak bez přímého pokynu zohlednit 
pozemky navrhovatele (Pořizovatel ÚP Blansko nepředpokládá, ţe v rámci první aktualizace 
ÚP Blansko můţe dojít k zohlednění návrhu). Pokud bude výsledek pořizování v konkrétním 
rozsahu pozitivní (dojde k vymezení nových zastavitelných ploch), bude výsledný rozsah 
zastavitelných ploch odůvodněn (předpokládá se, ţe bude zcela minimální) ve vztahu 
k potřebám území v rozsahu dotčené části města. Je pravdou, ţe lokalita nemá na území 
jádrového Blanska srovnatelnou alternativu, nicméně samospráva v předchozím období 
rozhodla o rozvoji bydlení v jiné části území (zastavitelné plochy Z37 na k.ú. Blansko dle ÚP 
Blansko z roku 2011 a navazující zastavitelné plochy Z49 na k.ú. Blansko a Z14 na k.ú. 
Horní Lhota u Blanska dle Změny B2013-Z1 z roku 2013), kterou projektant ÚP Blansko 
v roce 2011 nepreferoval. Vyuţití ploch nad sídlištěm Zborovce označil za nesystémové 
(suburbanizace) a neekonomické (byla vyuţita masivní intervence). Tyto plochy jsou 
v současnosti z podstatné části zainvestovány, ale jejich kapacity doposud nejsou 
vyčerpány. 

B2013-Z1g - plochy nezastavěného území v orné půdě IV. a V. třídy ochrany ZPF (ve 

spojení s B2015-Z2r) na k.ú. Klepačov, v návaznosti na prostor nevyhovující infrastruktury 
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ulice Na Příhoně, kde má být prověřena změna rozsahu a uspořádání zastavitelných ploch 
individuálního bydlení, v souvislosti se záměrem společného komplexního zainvestování 
skupinou několika osob. Dříve vymezené zastavitelné plochy mají být rozšířeny do 
nezastavěného území, z části mají být rovněţ vyuţity dříve vymezené zastavitelné plochy 
jiného funkčního typu (plochy vyuţitelné pro agroturistiku na nekapacitním komunikačním 
napojení). Rozsah ploch k přímému prověření do 3,0 ha. V souvislosti se záměrem má být 
řešeno doplnění infrastruktury předřazeného území (poţadavek Města Blansko a příslušných 
správních orgánů). Zastavitelné plochy v této části území byly vymezeny jiţ v předchozí 
platné ÚPD (Změna ÚPn SÚ Blansko K3 z roku 2002), nicméně řadu let se nedařilo stanovit 
optimální strukturu území (zastavovací plán), ani jednoznačná pravidla pro zainvestování 
území. Dochází pouze k dílčím dohodám, které se aktuálně promítly do platné katastrální 
mapy. Při zpracování nového územního plánu (ÚP Blansko z roku 2011) byly zastavitelné 
plochy rozšířeny, na základě přímého pokynu Pořizovatele ÚPD, jiţním směrem s cílem 
zlepšit ekonomická východiska pro řešení. Doposud zde však nedošlo k naplnění ploch, byla 
zde realizována jediná obytná stavba. Participující strany se nedohodly a doplňují nové 
poţadavky na rozšíření zastavitelných ploch se stejným (ekonomickým) odůvodněním. 
Pozitivní je, ţe v současnosti vzniká podklad (předprojekt veřejné dopravní a technické 
infrastruktury), který bude vyuţit při jednáních mezi investory a Městem Blansko o případné 
participaci. 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD pro kapitolu 4.1.1: V ţádné z uvedených lokalit se zřejmě 
nepodaří objektivně prokázat nemoţnost vyuţít dříve vymezených zastavitelných ploch 
bydlení, nicméně na k.ú. Hořice u Blanska je rozsah stávajících zastavitelných ploch zcela 
minimální a předmět B2013-Z1a můţe vytvořit chybějící investiční příleţitost a zvýšit 
atraktivitu této části města Blansko pro nové obyvatele. V plochách na jihovýchodním okraji 
k.ú. Blansko (předmět B2013-Z1e ve spojení s předmětem B2015-Z2g) můţe nové prověření 
odstranit trvalé spory o relevantnosti řešení ÚP Blansko z roku 2011, kde projektant 
samozřejmě kolizi zastavitelných ploch a ploch územních rezerv neřešil, stejně jako dotčené 
subjekty projednání (posuzují se pouze vztahy zastavitelných ploch). V jiţní části jádrového 
území města Blansko nejsou zastoupeny jiné zastavitelné plochy individuálního bydlení. 
Plochy Z4 a Z5 jsou určeny pro hromadné bydlení. Horizont čerpání plochy Z5 není známý, 
konkrétní projekt je připravován pouze pro plochu Z4, která s předmětem B2013-Z1e 
prostorově ani funkčně nesouvisí. V plochách při severozápadním okraji zastavěných území 
na k.ú. Klepačov (předmět B2013-Z1g ve spojení s předmětem B2015-Z2r) má dojít ke 
zlepšení předpokladů pro společné zainvestování území, dosavadní průběh jednání tomu 
však zatím neodpovídá. Nebyla uzavřena ţádná smlouva ani dohoda o podílech na 
nákladech, které nebyly kvantifikovány. Problémem je rovněţ skutečnost, ţe v celém k.ú. 
Klepačov bylo vymezeno cca 6 ha zastavitelných ploch bydlení, z nichţ bylo vyčerpáno 
pouze 6%. Rozšíření zastavitelných ploch o dalších více neţ 2,0 ha dle uplatněných návrhů 
objektivně můţe zlepšit podmínky čerpání dříve vymezených ploch, v případě takové potřeby 
(například na základě poţadavku dotčeného orgánu) je však nelze kompenzovat vyřazením 
jiných zastavitelných ploch na k.ú. Klepačov. Ostatní lokality totiţ se záměrem prostorově 
nesouvisí (nejsou přímou alternativou). Redukce zastavitelného potenciálu přímo v prostoru 
ul. Na Příhoně by vedla k nespojitému zastavěnému území. Pořizovatel ÚP Blansko však 
předpokládá, ţe vzhledem k nízké kvalitě dotčeného půdního fondu jsou relevantnějším 
důvodem pro zamítnutí návrhu spíše poţadavky na ochranu krajiny neţ ochrana ZPF, na 
kterou je zaměřena podstata ustanovení § 55 odst. 3 stavebního zákona.  

4.1.2 ostatní funkce a zastavitelné plochy, změny funkčního vyuţití 

B2013-Z1d – plochy při hranici zastavěného a nezastavěného území v orné půdě V. třídy 
ochrany ZPF na k.ú. Blansko, mezi průmyslovou zástavbou východní strany ul. Praţská a 
západním okrajem plánovaného obytného souboru dle platných částí RPn Blansko – Luhy 
z roku 2004, kde byla v jednom z areálů ukončena výroba. Má dojít ke změně vyuţití do 
ploch smíšených obytných či ploch smíšených komerčních a má dojít ke změně konfigurace 
dříve vymezených funkčních ploch (předpokládá se přesun izolační zeleně západním 
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směrem). Rozsah ploch k přímému prověření činí cca 2,5 ha. Má zde dojít k revizi ploch 
nezastavěného území a ke změně účelu ploch zastavitelného území. 

B2013-Z1h – plochy ve vymezení zastavěného území v nezemědělských plochách a v orné 

půdě III. třídy ochrany ZPF na k.ú. Blansko, mezi nádraţím ČD a západněji poloţenou silnicí 
III/37937, která má být lokálně přeloţena. Podklad pro úpravu trasy a podélného sklonu 
silnice zajišťuje, dle původního předpokladu Pořizovatele ÚP Blansko, přímo Město Blansko 
a jeho projednání s odborem dopravy KrÚ Jmk podmiňuje změny funkčního určení 
přítomných ploch. Konkrétní forma v kombinaci výroby a městské zástavby bude hledána 
v návaznosti na dopravní řešení v procesu zpracování návrhu Změny ÚP Blansko. 
Předpokládá se rozsah prověření ploch do 2,0 ha v plochách zastavěného a dříve 
vymezeného zastavitelného území. 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD ke kapitole 4.1.2: V ţádné z uvedených lokalit se nejedná o 
vymezení nových zastavitelných ploch, pouze o změny funkčního vyuţití v plochách menšího 
rozsahu, bez předpokladu bez zásadnějších vlivů na navazující území. Územní plán vytvoří 
pouze nový rámec pro budoucí projednání záměrů. Případné kolize funkcí budou řešeny aţ 
v územním řízení. 

4.2 VYHODNOCENÍ NOVÝCH NÁVRHŮ ZMĚNY ÚP BLANSKO, U NICHŢ 
BYLO V ČERVNU 2015 SCHVÁLENO POŘÍZENÍ 

4.2.1 nové zastavitelné plochy bydlení 

B2015-Z2d-1 ve spojení s B2015-Z2d-2 - plochy nezastavěného území v orné půdě IV. a V. 

třídy ochrany ZPF na k.ú. Těchov, při severním okraji zastavěného území části města 
Blansko – Těchov, kde má být z rozhodnutí samosprávy (Pořizovatel ÚP Blansko pořízení 
změny nedoporučil) zohledněn návrh rozšíření zástavby RD na plochách zemědělské půdy o 
výměře přes 1,5 ha. V této konkrétní lokalitě nebyly v ÚP Blansko vymezeny zastavitelné 
plochy ani plochy územních rezerv. Jedná se o nový návrh změn ve vyuţití území. V malém 
rozsahu jsou zde zastoupeny pouze stavebně vyuţitelné plochy zastavěného území. 
Zastavitelný potenciál je zejména v západněji poloţené části města Blansko – Těchov (Z6 – 
4,5 ha) a po obvodu zastavěných území. Vyuţití je nízké. Při vymezení nových 
zastavitelných ploch bude nutno řešit, mimo odůvodnění potřeby (prokazatelně nízké čerpání 
dříve vymezených zastavitelných ploch) vztah ke stávající zástavbě, přítomným limitům 
vyuţití území a k blízkému zařízení zemědělské výroby a doplnit chybějící infrastrukturu 
předřazeného území v rozsahu cca 200 bm. 

B2015-Z2j-1 v souvislosti s B2015-Z2j-2 - plochy dvou pozemků při hranici nezastavěného a 

zastavěného území v orné půdě III. třídy ochrany ZPF na k.ú. Těchov, na západním okraji 
zastavěného území části města Blansko – Těchov, o celkové výměře do 0,7 ha, kde mají být 
z rozhodnutí samosprávy prověřeny moţnosti zástavby RD na hranici zahrad a orné půdy, 
bez expanze do navazujícího území (viz závěr posouzení návrhu na pořízení (prověření) 
změny B2015-A1a, představující zamítnutí tohoto předmětu aktualizace ÚP Blansko). 
Předmětem jsou plochy menšího rozsahu v okrajové lokalitě původních ploch bydlení, 
navazujících na zastavitelné plochy (Z6 – 4,5 ha). Masivnější rozvoj zastavitelných ploch 
západním směrem se nepředpokládá. 

B2015-Z2k – nejedná se o vymezení nových zastavitelných ploch, ale o plochy zastavěného 

území orné půdě III. třídy ochrany ZPF na k.ú. Horní Lhota u Blanska. Pozemek leţí 
v souvisle zastavěném území. Jeho vlastník navrhuje převedení plochy pozemku o výměře 
do 400 m2 z ploch veřejných prostranství do stabilizovaných ploch bydlení v rodinných 
domech, jako zohlednění majetků náleţejících k rodinnému domu. Dle předpokladu 
Pořizovatele ÚP Blansko by měl být převeden z veřejných prostranství do stabilizovaných 
ploch bydlení BV. 

B2015-Z2m - jedná se o poţadavek vymezení nových zastavitelných ploch menšího rozsahu 

v plochách nezastavěného území (PUPFL a orná půda IV. třídy ochrany ZPF) na k.ú. 
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Blansko, nad zastavěným územím ul. Hořická na Starém Blansku, kde má být posouzena 
moţnost výstavby jednoho či dvou rodinných domů ve svaţitých, doposud neprověřovaných 
pozemcích. Projektant posoudí moţnost vymezení zastavitelné plochy, problémem 
projednání můţe být kolize s limitem 50m pásmo lesa. 

B2015-Z2r – předmětem je rozšíření dříve vymezených a doposud nevyuţitých 

zastavitelných ploch o plochy nezastavěného území v orné půdě IV. a V. třídy ochrany ZPF 
(ve spojení s B2013-Z1g) na k.ú. Klepačov, v návaznosti na prostor nevyhovující 
infrastruktury ulice Na Příhoně, kde má být prověřena změna rozsahu a uspořádání 
zastavitelných ploch individuálního bydlení, v souvislosti se záměrem společného 
komplexního zainvestování skupinou několika osob (viz téţe předmět B2013-Z1g v kapitole 
4.1.1). Rozsah všech nových zastavitelných ploch k přímému prověření do 3,0 ha 
nezahrnuje dříve vymezené bezprostředně navazující zastavitelné plochy smíšené obytné 
SV a nevyuţité zastavitelné plochy bydlení BV v celkovém objemu cca 2,5 ha. Realizována 
zde byla jedna stavba, další je v jednání, jak však jiţ bylo uvedeno v předmětu Změny ÚP 
Blansko B2013-Z1g, v souvislosti se záměrem má být řešeno doplnění infrastruktury 
předřazeného území, ke kterému se doposud nikdo nepřihlásil. Zastavitelné plochy 
předřazeného území (Z4 o výměře cca 1,5 ha) byly vymezeny jiţ v předchozí platné ÚPD 
(Změna ÚPn SÚ Blansko K3 z roku 2002), ale dlouhodobě se zde nepodařilo stanovit 
optimální strukturu území. K naznačení skeletu části tohoto území došlo aţ relativně 
nedávno, rozdělením pozemku p.č. 388/2 v k.ú.Klepačov (v současnosti pozemky p.č. 
388/23 aţ 30, vše v k.ú.Klepačov). Konkrétnější zastavovací plán vzniká aţ v tomto období, 
ale jeho příprava není sladěna s navazujícími záměry a prozatím nebyla stanovena ani 
pravidla pro společné zainvestování území. Při zpracování nového územního plánu (ÚP 
Blansko z roku 2011) byly zastavitelné plochy v této části území rozšířeny jiţním směrem 
s cílem zlepšit ekonomická východiska pro realizaci, doposud však nedošlo k naplnění. 
Participující strany se stále nedohodly a nyní doplňují nové poţadavky na rozšíření 
zastavitelných ploch se stejným (ekonomickým) odůvodněním. V posledním období dochází 
k jistému obratu ve způsobu jednání, ale konkrétní výsledky prozatím patrné nejsou. 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD pro kapitolu 4.2.1: V ţádné z uvedených lokalit nelze 
argumentovat vyšším podílem čerpání jiţ vymezených zastavitelných ploch a nelze prokázat 
ani nemoţnost jejich vyuţití. Návrhy situované do západního okraje zastavěného území části 
města Blansko – Těchov (předměty B2015-Z2j-1 a B2015-Z2j-2) jsou projektem 
spolupracujících vlastníků pozemků (koordinovaný záměr výstavby dvojice RD) a problémem 
zde bude, spíše neţ ochrana ZPF, vyřešení kontaktu zastavěného území a zemědělsky 
obhospodařované krajiny. Na základě dříve uplatněných poţadavků (proces projednání ÚP 
Blansko v letech 2010 – 2011) se nabízela moţnost prověření moţností území většího 
rozsahu (západněji situované plochy nezastavěného území), Zastupitelstvo města Blansko 
však vyjádřilo vůli rozvoj této části území uzavřít. Předřazené území není vyuţito a 
v plochách zastavěného území a v plochách navazujících na zastavěné území západním 
směrem chybí infrastruktura. Pořizovatel ÚP Blansko předpokládá, ţe konkrétní udrţitelnou 
formu zástavby zde bude hledat projektant změny ÚP Blansko, pokud se rozhodne k řešení 
přistoupit (v současnosti je přechod zastavěného území do krajiny řešen nezastavitelnou 
zahradou, která je předmětem B2015-Z2j-1). U předmětů změny B2015-Z2d1 - d2 se bude 
očekávat výsledek projednání. Pořizovatel ÚP Blansko předpokládá, ţe při projednání 
Zadání (součást této zprávy) se objeví upozornění na nesoulad s cíli a úkoly územního 
plánování dle ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona. Předmět změny B2015-Z2k je 
marginálním problémem, nespadajícím do reţimu tohoto posuzování, předmět změny 
B2015-Z2m je rovněţ malého rozsahu a je otázkou spíše pro ochranu PUPFL a ochranu 
krajiny (viz výše). Hodnocení ploch při severozápadním okraji zastavěných území na k.ú. 
Klepačov (předmět B2015-Z2r ve spojení s předmětem B2013-Z1g) bylo zařazeno 
v předchozím textu. Předpokládané závěry příslušných dotčených orgánů (v prostorově 
souvisejícím území je nízký podíl vyuţitých ploch) můţe ovlivnit pouze nízká kvalita přítomné 
orné půdy a horší předpoklady pro zainvestování nevhodně konfigurovaného zastavitelného 
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území, které zřejmě nebude vyuţito, pokud nedojde k relevantním dohodám o jeho 
společném zainvestování a rozloţení souvisejících nákladů do větší plochy. 

4.2.2 nové zastavitelné plochy rekreace a zahrad 

B2015-Z2a – plochy nezastavěného území v orné půdě IV. třídy ochrany ZPF na k.ú. 
Těchov, v části města Blansko - Ţiţlavice, v plochách zatravněné orné půdy o výměře cca 
1,2 ha, vklíněné mezi zastavěná území individuální rekreace. Schvalující orgán 
(Zastupitelstvo města Blansko) v rozhodnutí o pořízení konkrétní skupiny prostorově a 
funkčně souvisejících změn poţadoval zmenšení rozsahu řešeného území a změnu 
navrţeného funkčního vyuţití z ploch rekreace individuální RI na plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené ZS, umoţňující pouze vyuţití zahrádkářské účely, bez moţnosti výstavby 
rekreačních objektů. Toto řešení by mohlo vyhovovat větší části navrhovatelů změn 
(deklarovali vyuţití pro zahrádkářské účely), současně zablokuje spekulativní změny vedoucí 
k ţivelné urbanizaci rekreačních ploch. V situaci, kdy není účinně omezena zastavitelná 
plocha pozemků, dochází v této lokalitě k výstavbě objektů trvalého bydlení. 

B2015-Z2c - plochy nezastavěného území v orné půdě V. třídy ochrany ZPF na k.ú. 

Blansko, v návaznosti na plochy rekreace v lokalitě Obtíţky (nad Starým Blanskem), 
v plochách zatravněné a porosty kryté orné půdy. Rozsah ploch k přímému prověření 
moţnosti zařazení do zastavitelných ploch individuální rekreace činí cca 0,7 ha. Pořizovatel 
předpokládá prověření území ve větším rozsahu. Například v poslední době byl předmětem 
dotazu nesoulad vymezení hranice zastavěného území ploch funkčního typu RI a skutečné 
polohy oplocení v ploše pozemku p.č. 380/16 v k.ú. Blansko. Situaci v místě je nutno znovu 
vyhodnotit s terénními průzkumy a posoudit moţnosti změn v území.  

B2015-Z2f-1, B2015-Z2f-2, B2015-Z2f-3, B2015-Z2f-4, B2015-Z2f-5, B2015-Z2f-6, B2015-
Z2f-7, B2015-Z2f-8 - plochy nezastavěného území v zatravněné orné půdě IV. třídy ochrany 
ZPF na k.ú. Těchov, v části města Blansko – Ţiţlavice. Plochy jsou situovány mezi stávající 
pozemky rekreace a silnici III/37440. Rozsah ploch k přímému prověření moţností změn 
v území činí cca 1,2 ha a výrazně přesahuje rozsah zastavitelných ploch vymezených 
v předchozí platné ÚPD (ÚPn SÚ Blansko ve stavu po schválení změny T12). Schvalující 
orgán (Zastupitelstvo města Blansko) v rozhodnutí o pořízení konkrétní skupiny prostorově a 
funkčně souvisejících změn poţadoval zmenšení rozsahu řešeného území a změnu 
navrţeného funkčního vyuţití z ploch rekreace individuální RI na plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené ZS, umoţňující pouze vyuţití zahrádkářské účely, bez moţnosti výstavby 
rekreačních objektů. Pokud bude závěr prověření (pořizování) pozitivní, nemělo by dojít ke 
zneuţití ploch k trvalému bydlení. Pořizovatel Úp Blansko rovněţ předpokládá, ţe projektant 
prověří moţnosti území a v maximální moţné míře zachová a rozvine přírodní sloţku území 
a nedojde k výraznějšímu omezení propustnosti krajiny. 

B2015-Z2h-1 - plocha zastavěného území (oplocený pozemek s druhem vyuţití trvalý travní 
porost) v orné půdě IV. třídy ochrany ZPF na k.ú. Těchov, v části města Blansko – Ţiţlavice. 
Pozemek o výměře do 0,2 ha je situován v přímém kontaktu s plochami zastavěného území 
rekreace ve velké vzdálenosti od silnice III/37440. Navrhovatel majetkově ovládá jeden z 
pozemků předřazeného území (B2015-Z2h-2), u kterého ţádá zařazení do ploch zahrad 
(funkční typ ZS) a nabízí zde úpravu a prostorovou stabilizaci přítomné cesty. 

B2015-Z2h-2 - plocha nezastavěného území v zatravněné orné půdě IV. třídy ochrany ZPF 
na k.ú. Těchov, v části města Blansko – Ţiţlavice, v části města Blansko – Ţiţlavice. 
Součástí plochy pozemku je komunikace, zpřístupňující stabilizované plochy rekreace 
z tělesa silnice III/37440. Navrhovatel ţádá zařazení do ploch zahrad (funkční typ ZS 
s moţností výstavby skladu nářadí – zahradní chatky) a nabízí stabilizaci přítomné cesty. 

B2015-Z2i - plochy nezastavěného území v orné půdě V. třídy ochrany ZPF na k.ú. Těchov, 

mezi jiţním okrajem zastavěného území a plochami CHKO Moravský kras, bez předpokladu 
přímého ovlivnění NPR Vývěry Punkvy. Jedná se o změnu malého rozsahu. Má dojít pouze 
k úpravě hranice zastavěného území v souvislosti s návrhem extenzivního vyuţití (zahrada). 
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B2015-Z2q – návrh zohlednění současných poměrů v území, v plochách malého rozsahu 

(konkrétní dohody o majetkových vypořádáních) bezprostředně navazujících na vymezené 
zastavěné území individuální rekreace, v nezemědělské a orné půdě na k.ú. Blansko, 
v půdách III, IV. a V. třídy ochrany ZPF. Rozsah ploch k přímému prověření moţnosti 
zařazení do zastavitelných ploch individuální rekreace a zahrad bude do 0,1 ha. 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD ke kapitole 4.2.2: Jedná se o poţadavky na vymezení nových 
zastavitelných ploch, částečně korigované schvalujícím orgánem do podoby změny reţimu 
vyuţití ploch ZPF bez moţnosti jejich intenzivnějšího stavebního vyuţití (pouze sady a 
zahrady se sklady nářadí). Návrhy na pořízení ploch rekreace byly z celého řešeného území 
ÚP Blansko uplatněny pouze v k.ú. Blansko, zde v nezastavěných územích u stávající 
rekreační lokality nad Starým Blanskem, a v k.ú. Těchov, zde v části města Blansko – 
Ţiţlavice. Ani v jedné z uvedených lokalit se nepodaří prokázat nemoţnost vyuţít dříve 
vymezených zastavitelných ploch. Navíc je faktem, ţe jedna z posledně vymezených 
zastavitelných ploch v části města Blansko – Ţiţlavice byla zneuţita k trvalému bydlení 
v rekreačních objektech, podobně jako rozsáhlé celky původních zastavěných území 
individuální rekreace. Celé území postupně ztrácí svůj rekreační charakter (kvalita zdejšího 
prostředí jiţ stojí pouze na zbylých plochách nezastavěného území) a jeho vývoj neodpovídá 
úrovni veřejné infrastruktury. V ÚP Blansko a platné legislativě chybí nástroje pro regulaci 
rekreační zástavby do podoby, kdy nebude vyuţitelná (atraktivní) pro trvalé bydlení. Další 
rozvoj ploch rekreace na k.ú. Těchov nebyl dle Pořizovatele vhodný z důvodu negativního 
dopadu na krajinný ráz. Současné plochy rekreace by kompletním zaplněním území ztratily 
svůj charakter. Pořizovatel při svém hodnocení vycházel z dřívějšího postoje OŢP MěÚ 
Blansko, který odmítal převzetí dříve vymezených zastavitelných ploch z ÚPn SÚ Blansko, 
z roku 1998 ve stavu po schválení a vydaní pozdějších změn, do ÚP Blansko z roku 2011. 
Zastupitelstvo města Blansko se rozhodlo, pro případ, ţe by návrhy nebyly opatřeny 
nesouhlasy příslušných dotčených orgánů, ţe nové plochy na k.ú. Těchov nebudou pořízeny 
pro funkční vyuţití dle uplatněných návrhů, ale pouze v redukovaném rozsahu a s cílovým 
vyuţitím sady – zahrady. To má ve většině případů odpovídat záměrům vlastníků pozemků. 
Pořizovatel si uvědomuje, ţe převedení všech poţadovaných ploch do funkčního typu pro 
vyuţití sady - zahrady můţe mít podobný efekt jako zohlednění návrhů na pořízení 
zastavitelných ploch rekreace, proto se i v tomto případě předpokládá plošná redukce 
(důsledné prověření moţností území). U ploch na k.ú. Blansko ke zneuţívání ploch rekreace 
pro bydlení v takto masivním měřítku nedochází, zde tato podmínka stanovena nebyla. 

Zadání přesnější podmínky pro projektanta změny ÚP Blansko aţ na výjimky nestanovuje. 
Pořizovatel očekává odpovědný návrh řešení s kvalitním odůvodněním. 

4.2.3 ostatní funkce a zastavitelné plochy, změny funkčního vyuţití 

B2015-Z2b – plocha zastavěného území orné půdě III. třídy ochrany ZPF na k.ú. Blansko, 
v souvisle zastavěném území při ul. Sadová, nad ul. Purkyňova. Vlastník navrhuje převedení 
plochy pozemku rekreace do ploch umoţňujících výstavbu rodinného domu. Vzhledem 
k minimálnímu rozsahu tohoto majetku a jeho obklopenosti pozemky a stavbami jiného 
funkčního typu se předpokládá zařazení do ploch smíšených obytných nebo komerčních. 

B2015-Z2e - plocha zastavěného území v nezemědělské půdě na k.ú. Klepačov v souvisle 

zastavěném území. Vlastník získal pozemek o výměře do 200 m2 od Města Blansko a 
navrhuje jeho převedení do stabilizovaných ploch bydlení v rodinných domech, jako 
zohlednění majetků náleţejících k rodinnému domu. 

B2013-Z2g - plochy nezastavěného území v orné půdě V. třídy ochrany ZPF na k.ú. 
Blansko, východně od sídliště Písečná, při plochách vyuţívaných samostatně hospodařícím 
zemědělcem. Plochy jsou uţívány jako zahrada, vlastník namítal řešení ÚP Blansko z roku 
2011. Rozporuje stabilizaci zemědělské výroby. Návrh změny funkčního typu u 
zastavitelných ploch zemědělské výroby má být prověřen v souvislostech, musí být řešeny 
vzájemné vlivy. Předpokládá se prověření změn společně s předmětem B2013-Z1e v širším 
území v rozsahu minimálně 2,5 ha. 
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B2015-Z2l - návrh zohlednění současných poměrů v území, v ploše přesahující vymezené 

zastavěné území v nezemědělské půdě na k.ú. Blansko, při silnici II/379 a ţelezniční vlečce 
v ul. Gellhornova. Při návrhu a zobrazení ploch nezastavěného území nebyly zohledněny 
přítomné stavby ani záměry sousedících podnikatelských subjektů. 

B2015-Z2n a B2015-Z2o – plochy zastavěného území v souvislé zástavbě bydlení v RD na 

k.ú. Hořice u Blanska. Návrh zohlednění majetkových vztahů při revizi navrţených ploch 
veřejných prostranství místní komunikace ve východním okraji zastavěného území části 
města Blansko – Hořice. Předmětem jsou uliční části pozemků, navazujících na stávající 
veřejná prostranství.  

B2015-Z2p – plochy nezastavěného území v nezemědělské půdě na k.ú. Blansko, severně 

od silnice III/37937 v lokalitě Nad Cihelnou na Starém Blansku. Návrh zohlednění zájmů 
podnikatelského subjektu na výstavbu areálu pro odstavování a garáţování nákladních 
vozidel. 

B2015-Z2s – plochy zastavěného území na k.ú. Blansko, změna funkčního vyuţití ve 

stabilizovaných plochách výroby, v prostoru mezi ul. Svitavská a Masarykova na jiţním okraji 
Blanska, na plochy smíšené obytné. Rozsah ploch k přímému prověření činí cca 0,8 ha. 

B2015-Z2t – plochy zastavěného území na k.ú. Blansko, změna funkčního vyuţití, ve 

stabilizovaných plochách občanského vybavení při ul. Dvorská na sídlišti Sever, na plochy 
smíšené obytné. Rozsah ploch k přímému prověření činí cca 0,5 ha. 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD ke kapitole 4.2.3: V ţádné z uvedených lokalit se nejedná o 
vymezení nových zastavitelných ploch, pouze o změny funkčního vyuţití v plochách menšího 
rozsahu. 

4.3 VYHODNOCENÍ VLASTNÍCH PODNĚTŮ NA PROVĚŘENÍ MOŢNOSTI 
ZMĚNY ÚP BLANSKO 

4.3.1 nové zastavitelné plochy bydlení 

B2015-A1a – plochy nezastavěného území při západním okraji zastavěného území na 

zemědělské půdě III. třídy ochrany ZPF v k.ú. Těchov, části města Blansko - Těchov, 
severně od silnice III/37440. Pozemky v lokalitě byly součástí poţadavků k řešení ÚP 
Blansko z roku 2011, kterým nebylo vyhověno. Pořizovatel ÚPD nechal orgány samosprávy, 
v reakci na uplatněné předměty B2015-Z2j-1,2, posoudit tento dřívější poţadavek na Změnu 
ÚPn SÚ Blansko a projednání návrhu na prověření bylo uzavřeno se závěrem, ţe Město 
Blansko nesouhlasí s masivnějším rozšířením zastavitelných ploch v území bez 

odpovídající infrastruktury a v situaci nenaplněného investičního záměru ve východněji 
poloţeném území. Pořizovatel ÚPD proto předpokládá, ţe projektant Změny ÚP Blansko 
bude tento postoj respektovat. 

B2015-A1b – plochy nezastavěného území při severozápadním okraji zastavitelných ploch 
s upravenou infrastrukturní konfigurací. V plochách zemědělské půdy V. třídy ochrany ZPF v 
k.ú. Těchov, části města Blansko – Češkovice, byly v ÚP Blansko v roce 2011 vymezeny 
zastavitelné plochy bydlení dle podkladů projednávaného záměru obytného souboru 
(Kolouchová – Slouka). V následném období došlo k rozdělení záměru na dva navazující 
celky a změnu polohy části veřejné infrastruktury, která se přiblíţila k majetku navrhovatele 
změny. Jedná se o marginální poţadavek z pohledu ochrany ZPF (Pořizovatel předpokládá 
udělení souhlasu orgánů ochrany ZPF), je zde však problém vztahu k pásmu lesa a 
nevypořádaný vztah k privátní investici, na kterou tento majetek navazuje. Pořizovatel ÚPD 
zařadil tento předmět do podkladů záměrně, aby byla prověřena moţnost rozšíření 
zastavitelných ploch, byť příslušný návrh na změnu nebyl ve formální podobě uplatněn. Do 
doby uzavření tohoto podkladu vlastníci pozemku p.č.1335/4 v k.ú.Těchov hlavního investora 
lokality se ţádostí o připojení nekontaktovali a ten potvrdil, ţe by svůj souhlas podmínil 
splněním konkrétních podmínek. Tou hlavní je poţadavek na objemové řešení stavby 
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odpovídající jeho záměru (soubor přítomných staveb řešil jeden projektant) a vedlejší 
podmínkou je poţadavek refundace odpovídajícího dílu investičních nákladů.  

B2015-A1c – plochy nezastavěného území při jiţním okraji zastavitelných ploch v plochách 

zemědělské půdy V. třídy ochrany ZPF v k.ú. Těchov, části města Blansko – Češkovice, 
v pásmu VTL plynovodu, které byly v ÚP Blansko v roce 2011 zařazeny do ploch funkčního 
typu ZO, vylučujícího moţnost funkčního připojení k pozemkům realizovaných staveb 
bydlení. Stavebníci však jsou schopni dohodnout podmínky vyuţití pozemků, včetně staveb, 
se správcem zařízení a Město Blansko zde ţádné veřejné funkce, například cyklotrasu nebo 
parkové úpravy, neuvaţuje. Proto zřejmě nic nebrání moţnosti rozšíření zastavitelných ploch 
bydlení jiţním směrem, aţ k tělesu přítomné místní komunikace. Jedná se o marginální 
poţadavek z pohledu ochrany ZPF (Pořizovatel předpokládá udělení souhlasu orgánů 
ochrany ZPF). 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD ke kapitole 4.3.1: V předmětu B2015-A1a nemá primárně dojít 
k vymezení dalších zastavitelných ploch (předmět prověření byl samosprávou odmítnut), 
plochy orné půdy však mají být zahrnuty do hodnocení moţností změn na hranici 
zastavěného a nezastavěného území, v dalších dvou předmětech stejné lokality, kde se 
jedná o plochy menšího rozsahu na méně kvalitních půdách. Hodnocení podílu naplnění 
zastavitelných ploch má menší význam proto, ţe se jedná pouze o dílčí plošné korekce dříve 
projednaných zastavitelných ploch. 

4.3.2 ostatní funkce a zastavitelné plochy, změny funkčního vyuţití 

B2015-A1d – zastavitelná plocha na orné půdě V. třídy ochrany ZPF na k.ú. Těchov, při 

severozápadním okraji jádrového území části města Blansko – Těchov, byla vymezena bez 
stanovení konkrétnějších podmínek vyuţití (plocha byla zařazena jiţ do ÚPn SÚ Blansko 
z roku 1998) a stavebnímu úřadu tak chybí závazný podklad pro účelné řešení struktury 
zástavby. Nejedná se o novou zastavitelnou plochu. Předpokládá se pouze prověření 
moţnosti stanovit zpřesňující podmínky vyuţití, popř. definovat VPS pro veřejnou 
infrastrukturu. 

B2015-A1e – součást zastavěného území v k.ú. Blansko, v údolí Sloupečníku, kde má být 

pouze prověřeno účelné uspořádání funkčních ploch. V blízkosti rybníku byly vymezeny 
plochy zeleně přírodního charakteru (v minulé ÚPD se jednalo o plochy zeleně veřejné), 
které takto nejsou vyuţívány a zřejmě ani tento potenciál nemají. 

B2015-A1f – součást zastavěného území v k.ú. Těchov, části města Blansko – Obůrka, kde 

měl projektant ÚP Blansko prověřit moţnosti úpravy nevyhovujícího dopravního skeletu 
území. Navrţené řešení vymezením veřejných prostranství v blízkosti původní proluky 
v zástavbě se nejeví jako zcela účelné a je vlastníky pozemků rozporováno. Pořizovatel 
předpokládá, ţe se projektant zaměří na detail a celém prostoru ulice v lokalitě „pod okny“ 
navrhne konkrétní opatření v reţimu VPS a asanačních zásahů kompenzovaných Městem 
Blansko, které je původcem současného nevyhovujícího stavu. 

B2015-A1g – zastavitelná plocha na orné půdě III. a V. třídy ochrany ZPF na k.ú. Horní 
Lhota u Blanska, při severním okraji jádrového území části města Blansko – Horní Lhota, 
kde realizace větší obytné stavby změnila východiska pro strukturu zbylé části zastavitelné 
plochy. Dle předpokladu Pořizovatele ÚPD se nejedná o poţadavek na novou zastavitelnou 
plochu (změny hranic ploch jednotlivých funkčních typů však nelze vyloučit), ale poţadavek 
na zpřesňující podmínky vyuţití s definicí VPS. 

B2015-A1h – součást zastavěného a zastavitelného území při jihozápadním okraji 
zastavěného území části města Blansko – Klepačov, kde má dojít pouze ke stanovení 
dopravního skeletu území v reţimu VPS. Nejedná o poţadavek na novou zastavitelnou 
plochu. Ve stávající ÚPD jsou v místě naznačeny tři koridory pro dopravní napojení 
navazujícího území, přičemţ nebyl stanoven jejich účel ani případné funkční odstupňování. 
Město Blansko v současnosti připravuje podklad pro jejich hodnocení. 
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B2015-A1i – součást zastavěného území v průmyslové části Starého Blanska, kde má dojít 

k zohlednění projektové přípravy přeloţky silnice III/37937 převedením ploch územních 
rezerv do ploch návrhu dopravních staveb s reţimem VPS. Nejedná o poţadavek na novou 
zastavitelnou plochu. 

B2015-A1j – součást zastavěného území v centrální části Sportovního ostrova Ludvíka 

Daňka, kde má být, ve věcných a časových souvislostech, prověřena kolize záměru dopravní 
stavby a zájmů vlastníka přítomných pozemků a staveb. Nejedná o poţadavek na novou 
zastavitelnou plochu, ale stanovení konkrétnější funkční organizace území. 

B2015-A1k – součást zastavěného území v centrální části města Blansko, kde má být 
prověřena pouze nutnost stanovení vhodných regulačních nástrojů. Nejedná o poţadavek na 
novou zastavitelnou plochu. Zařazení poţadavku je reakcí na neexistující podrobnější ÚPD 
či ÚPP v situaci, kdy bylo zjištěno, ţe Město Blansko nepovaţuje zpracovaný RPn Blansko – 
střed města za vykonatelnou ÚPD. 

B2015-A1l – součást zastavěného území jiţně od centrální části města Blansko, kde má být 

prověřena nutnost stanovení regulačních nástrojů. Nejedná o poţadavek na novou 
zastavitelnou plochu, ale snahu zabránit ţivelné zástavbě území. 

B2015-A1m – součást zastavěného území na jiţním okraji k.ú. Blansko, v prostoru mezi 

řekou Svitavou a ţelezniční tratí, kde má být pouze prověřena moţnost vymezení ploch pro 
technickou infrastrukturu (úprava splaškové kanalizace a nové tlakové potrubí přečištěné 
odpadní vody). Nejedná o poţadavek na novou zastavitelnou plochu. 

Dílčí závěr Pořizovatele ÚPD ke kapitole B.4.3.2: V ţádné z uvedených lokalit se nejedná o 
vymezení nových zastavitelných ploch, pouze o změny funkčního vyuţití v plochách menšího 
rozsahu. 

4.4 VYHODNOCENÍ NÁVRHŮ POŘIZOVATELE NA ÚPRAVY ŘEŠENÍ ÚP 
BLANSKO DLE SKUTEČNOSTI 

U předmětů zařazených do připojené tabulky se stanovisky Pořizovatele ÚPD a popsanými 
závěry orgánů samosprávy Města Blansko B2015-S1a, B2015-S1b, B2015-S1c, B2015-
S1d, B2015-S1e, B2015-S1f a B2015-S1g se nejedná o vymezení nových zastavitelných 

ploch, pouze o změny funkčního vyuţití v plochách menšího rozsahu, které se však promítne 
do právního stavu ÚP Blansko (grafické části dokumentace). 

4.5 ZÁVĚR VYHODNOCENÍ 

Z výše uvedených dílčích hodnocení vyplývá, ţe z aktuálního stavu vyuţití ploch nevyplývá 
potřeba vymezení nových zastavitelných ploch bydlení ani rekreace.  

Z pohledu obecných zásad udrţitelného rozvoje lze obhájit pouze změnu rozsahu 
zastavitelných ploch bydlení (s přihlédnutím k jiným moţnostem daných území) na k.ú. 
Hořice u Blanska (B2013-Z1a), k.ú. Blansko (B2013-Z1e v minimálním odůvodněném 
rozsahu). Ostatní návrhy jsou z tohoto pohledu problémové, nicméně samospráva Města 
Blansko poţadovala jejich projednání (u ţádného návrhu nebylo zamítnuto pořízení). 

Masivnější rozšíření ploch rekreace v k.ú. Těchov, části města Blansko – Ţiţlavice 
samospráva odmítla, uvaţuje se zde podmíněná změna ve vyuţití, konkrétně pouze 
převedení ploch orné půdy do sadů a zahrad s tím, ţe výsledný rozsah a konkrétní podoba 
změn byla svěřena projektantovi ÚP Blansko a reţimu projednání.  

Prověření nových ploch rekreace nad Starým Blanskem nebylo předmětem širší diskuse, 
protoţe v této lokalitě k neošetřené suburbanizaci nedochází. 
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5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚNY 

Zadání Změny ÚP Blansko obsahuje následující části: 

A. Zadání změny ÚP Blansko – textová část (tento podklad) 
B. Zadání změny ÚP Blansko – přehledka rozloţení návrhů (mapa) 
C. Zadání změny ÚP Blansko – tabulka identifikace návrhů 

5.1 POPIS A DŮVODY POŘÍZENÍ ZMĚN 

Pořízení Změn dle návrhu usnesení Pořizovatele (na základě přímého poţadavku 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. 

Usnesením č. 41 byl prodlouţen reţim z minulého funkčního období volených orgánů, kdy 
jsou následně uplatněné návrhy změn ponechány u Pořizovatele ÚPD do další pravidelné 
aktualizace ÚP Blansko (vztah k ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona). 

Schvalující orgán schválil, v rozporu s doporučením Pořizovatele ÚPD, které samozřejmě 
není závazné, pořízení všech návrhů změn fyzických a právnických osob. V některých 
případech tedy konečné rozhodnutí (obsah usnesení o pořízení) nezohlednilo nedoporučující 
stanovisko Pořizovatele ÚPD. 

Ze samotného hodnocení uplatňování Územního plánu Blansko ţádný poţadavek na 
vymezení nových zastavitelných ploch nevyplynul. 

K názoru Pořizovatele ÚPD se však schvalující orgán (Zastupitelstvo města Blansko) 
přiklonil v případě návrhu na prověření rozvoje bydlení při západním okraji zastavěného 
území části města Blansko – Těchov (B2015-A1a). Masivní územní rozvoj dle dříve 
uplatněných návrhů (naposledy v rámci pořizování ÚP v roce 2011) zde byl odmítnut. 
Západně od zastavěných území části města Blansko – Těchov jiţ nemá dojít k rozšiřování 
zastavěných území bydlení.  

Konkrétní identifikace všech předmětů aktualizace ÚP Blansko, včetně přehledné mapy a 
mapových výřezů v tabulkách s obsahem stanovisek Pořizovatele ÚPD a způsobem 
hodnocení samosprávných orgánů, jsou připojeny k této Zprávě. Z podkladů lze dovodit 
důvody pořízení, přičemţ doplňující informace k jednotlivým předmětům jsou zařazeny do 
rozborů kapitoly 4. 

5.2 ZADÁNÍ 

5.2.1 Vymezení řešeného území 

Předmětem řešení změn je několik izolovaných území na k.ú. Blansko, Klepačov, Těchov, 
Horní Lhota u Blanska a Hořice u Blanska. Jednotlivé předměty jsou patrné z popisu kapitol 
4 a 5.1 a zejména z tabulkové přílohy s mapovými výřezy a základní identifikací iniciačních 
dokumentů. 

5.2.2 Poţadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 

Základní údaje viz kapitola 3 této Zprávy. 

Pro řešení změn kromě obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udrţitelného rozvoje území nevyplývají z aktualizace PÚR ČR 2008 ţádné specifické 
poţadavky.  
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5.2.3 Poţadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

V době vydání ÚP Blansko nebyly Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydány.  

Aktuálně bylo pouze oznámeno zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udrţitelný 
rozvoj území.  

5.2.4 Poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

Pro ORP Blansko jsou aktuálně zpracovány územně analytických podklady (dále ÚAP) 
z roku 2014. 

Předmětem řešení změn nebude návrh opatření eliminující slabé stránky, hrozby a rizika 
související s nevyváţeností územních podmínek udrţitelného rozvoje území.  

Změnami bude řešeno omezení případných střetů záměrů s limity vyuţití území 
zaznamenaných ve výkresech limitů vyuţití území ozn. I.2.1 aţ I.2.4 ÚAP z roku 2014, a  
limity vyuţití území aktuálně poskytnutými projektantovi. Projektant můţe na vlastní ţádost 
obdrţet data z průběţné aktualizace. 

5.2.4.1 Požadavky na řešení střetů záměrů se záměry na provedení změn 

Ke střetu se záměry na provedení změn v území dojde pouze u níţe uvedených změn: 

B2015-Z2c, B2015-A1i – střet se záměrem rekonstrukce VTL plynovodu 

B2015-A1m, B2015-S1f – střet s návrhem regionálního biokoridoru řeky Svitavy 

Střet bude zohledněn v podmínkách vyuţití území jednotlivých změn a řešení 
odůvodněno. 

5.2.4.2 Požadavky na řešení problémů určených k řešení v ÚPD  

Podle výkresu č. II.1 „Problémový výkres“  některé záměry změn jsou situovány v lokalitách, 
ve kterých byly zjištěny problémy v území. Jedná se o tyto změny: 

B2015-Z2c (bezpečnostní pásmo VTL plynovodu) 

B2015-A1bc (bezpečnostní pásmo VTL plynovodu) 

B2015-A1i (ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, území zvláštní povodně, 
hluková zátěţ ze ţeleznice, území ohroţené povodní Q100,) 

B2015-A1l (urbanistické závady – nevhodné funkce v území, brownfield) 

B2015-A1m (hluková zátěţ ze ţeleznice, území ohroţené povodní Q100) 

B2015-S1f (území zvláštní povodně, hluková zátěţ ze ţeleznice) 

Součástí řešení změn bude návrh řešení problémů ve vztahu k záměrům změn, případně 
návrh na odstranění zjištěných závad.  

5.2.5 Jiné územně plánovací podklady vydané krajem 

5.2.5.1 Generel dopravy JMK: 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 

5.2.5.2 Generel krajských silnic JMK: 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 
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5.2.5.3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKJMK) 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 

5.2.5.4 Strategie rozvoje jihomoravského kraje (SR JMK – aktualizace do roku 2020) 

Priority a opatření uvedené v tomto dokumentu se netýkají ţádného předmětu řešení změn. 
Poţadavky na řešení tedy nevyplývají. 

5.2.5.5 Program rozvoje jihomoravského kraje 2014 až 2017  

Poţadavky na řešení z tohoto dokumentu nevyplývají. 

5.2.5.6 Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému 
ekologické stability (oborový dokument kraje) 

Poţadavky na řešení z předmětů změn ani z jiných podkladů nevyplývají, s výjimkou 
předmětu B2015-S1f, kde má dojít 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 má být 
zohledněna současná podoba území (plocha návrhu DS má být korigována a převedena do 
ploch stavu). 

5.2.6 Poţadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot 
jejího území v poţadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 
struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

5.2.6.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a 
prostorové uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch 

Budou stanoveny podmínky pro vyuţití plochy s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní 
vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch. Podmínky vyuţití budou vycházet 
z platného ÚP, zároveň nebudou v rozporu s platnou vyhláškou č.501/2006 Sb.. Pokud 
budou stanoveny jiné podmínky, neţ v platném ÚP, bude uvedeno, ţe 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. 

Do této kategorie spadá zde uplatněný návrh Pořizovatele ÚPD na prověření obecných 
podmínek regulace intenzity vyuţití ploch v kapitole A.6.4.3, kde by měla být odstraněna 
disproporce mezi plochami zastavěného území a zastavitelnými plochami bydlení. Projektant 
ÚP Blansko stanovil nejednoznačné kritérium uţití regulace zastavěné plochy pozemku. Je 
zde doslova uvedeno „v návrhových plochách bydlení“, které úřad územního plánování 
interpretoval jako plochy zastavitelné a plochy zastavěného území (typicky plochy 
stabilizované), kde má dojít ke změně intenzity (způsobu) vyuţití návrhem nových nebo 
zásadnější změnou stávajících staveb, protoţe plochy „návrhové“ nelze bez dalšího ztotoţnit 
s plochami „zastavitelnými“.  

Poznámka: Ve stabilizovaných plochách zastavěného území, kam jsou rovněţ umisťovány 
nové záměry (umístění dalších staveb v rámci stavebních pozemků rodinných domů, popř. 
návrhy dělení pozemků rodinných domů s návrhem umístění samostatné nové stavby 
k bydlení) se jedná o původně nepředpokládané změny (dotčené plochy zpravidla nejsou 
označeny jako přestavbová území), proto byla intenzita vyuţití posuzována jako u ploch 
zastavitelných s tou výjimkou, ţe limit zastavěné plochy byl v případech překročení ZP 0,3 
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odvozen od původní intenzity vyuţití (tzv. stávající stav), vnímané jako individuální 
(referenční) závazný limit. Při jiném způsobu hodnocení, při aplikaci podmínek vyuţití ÚP 
Blansko, by došlo k právně nepřípustnému rozdílnému hodnocení záměrů v lokalitách s jinak 
zcela srovnatelnými podmínkami. Pokud by byly „plochy návrhové“, jako plochy změn 
v území, ztotoţněny pouze s „plochami zastavitelnými“ (termín definovaný stavebním 
zákonem) a stanovený koeficient ZP 0,3 u bydlení v rodinných domech (či podíl minimálního 
zatravnění u ostatních funkčních typů) by byl závazný pouze u pozemků ve fázi „zastavitelná 
plocha“, po následném převedení pozemků do ploch zastavěného území (aktualizací ÚPD) 
by bylo moţno u těchto jednotlivých pozemků zastavěného území, vymezených v původních 
zastavitelných plochách, koeficient překročit. To je neudrţitelné. 

Při aktualizaci ÚP Blansko mohou být rovněţ stanoveny plochy s jiným způsobem vyuţití, 
neţ je stanoveno v ust. § 4 aţ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na 
vyuţívání území. I v tomto případě bude návrh těchto ploch řádně odůvodněn a v předstihu 
projednán s Pořizovatelem ÚPD. 

Částí pořizovaných změn má dojít k rozšiřování zastavitelných ploch. Ve většině případů se 
jednalo o předměty schválené samosprávou v rozporu se stanoviskem Pořizovatele ÚPD.  

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“.  

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: 

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. 
OŽP tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu Blansko na 
životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“). Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s 
autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah 
vyhodnocení je uveden v příloze stavebního zákona. Změnou územního plánu mají být mimo 
jiné prověřeny návrhové plochy pro podnikatelské účely, plochy pro parkování a plochy 
rozvoje města neurčitého rozsahu a přípustného využití. Těsné sousedství ploch výroby a 
skladování, ploch parkování a ploch obytných se může dostávat do kolize se zájmy ochrany 
zdraví obyvatel a jednotlivých složek životního prostředí před nepříznivými účinky emisí 
znečišťujících látek, hluku a vibrací. Uvedené budoucí využití ploch může mít negativní vliv 
na složky životního prostředí a veřejné zdraví obyvatel, proto byl s využitím principu 
předběžné opatrnosti uplatněn požadavek na vyhodnocení. Vyhodnocení bude zpracováno v 
rozsahu úměrném velikosti a složitosti řešeného území. S ohledem na charakter 
projednávané změny územního plánu a charakter řešeného území se vyhodnocení zaměří 
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 budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby 
byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití. OŽP neuplatňuje 
požadavek na zpracování variantního řešení. 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 Jmk vydal 08.09.2015 stanovisko v rámci své kompetence 
v území mimo CHKO Moravský kras se stejným závěrem. Bylo uvedeno, že území CHKO 
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Moravský kras se týkají pouze změna B2015-Z2i představující návrh na zřízení zahrady 
v návaznosti na zastavěné území města Blanska, místní části Těchov v k.ú. Těchov a změna 
B2015-S1g týkající se zohlednění dohod o poloze vnitřního infrastrukturního skeletu 
zastavitelné plochy Z28 v Blansku, Těchově v k.ú. Těchov. Plocha budoucí zahrady podle 
změny B2015-Z2i zasahuje do vymezené Evropsky významné lokality Moravský kras (CZ 
0624130). Vzhledem k situování plochy a celkové rozloze EVL Moravský kras Agentura 
shledala, že významný vliv na EVL ve smyslu § 45i) zákona lze vyloučit. 

Pokud bude na základě projednání návrhu zadání rozhodnuto o řešení variant, bude 
hodnocení obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh 
podmínek, za jakých jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních 
opatření, která mohou zmírnit nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant. 
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. Uvedený požadavek vyplývá z ustanovení § 53 odst. 5 písm. b) stavebního zákona. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: pokyn je zřejmý, projektant jej zohlední. Některé 
z návrhů změn nejsou zcela konkrétní a konkrétní řešení je na projektantovi, či vzejde 
z dílčích jednání s Pořizovatelem ÚPD a navrhovateli. Varianty řešení nelze vyloučit u 
předmětů změn B2013-Z1d, B2013-Z1h, u řešených částí předmětů změn skupin 
B2015-Z2f a B2015-Z2h, B2015-Z2r, B2015-Z2s, B2015-A1g, B2015-A1h, B2015-A1j, 
B2015-A1k, B2015-A1l. 

2. Vyjádření Správy CHKO Moravský kras 

Území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras se z předložených změn týkají pouze změna 
B2015-Z2i představující návrh na zřízení zahrady v návaznosti na zastavěné území města 
Blanska, místní části Těchov v k.ú. Těchov a změna B2015-S1g týkající se zohlednění 
dohod o poloze vnitřního infrastrukturního skeletu zastavitelné plochy Z28 v Blansku, 
Těchově v k.ú. Těchov. Plocha budoucí zahrady podle změny B2015- 2Zi zasahuje do: 

- Evropsky významné lokality Moravský kras (CZ 0624130) zařazené do Národního seznamu 
NATURA 2000 

- II. zóny CHKO Moravský kras dle zonace odstupňované ochrany přírody schválené 
protokolem Ministerstva životního prostředí ČE č.j. OOP 3180/94 ze dne 21.7.1994 

- ochranného pásma Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy zřízené Vyhláškou 
Ministerstva životního prostředí č. 105/1997 Sb. 

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. Vzhledem k blízkosti hranice II. zóny CHKO Moravský 
kras a Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy Agentura požaduje veškerou infrastrukturu 
situovat na stávající zastavitelné ploše. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: oba předměty změn budou řešeny v konkrétním 
funkčním a plošném vymezení. AOPK ČR proto samostatně uplatněným stanoviskem, 
ve smyslu ust. §45 i zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění, vyloučila vliv na EVL NATURA 2000, stejně jako OŽP KrÚ Jmk pro části území 
mimo SCHKO Moravský kras (sdělení z hlediska zákona č.114/1992Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). 
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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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: u předmětu Změny ÚP Blansko B2015-A1j posoudí 
možnosti projektant, v součinnosti s Pořizovatelem ÚPD a subjekty se zájmy v daném 
území, předmět změny B2015-S1f je pokynem k zohlednění současného stavu území 
v grafice ÚP Blansko. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: Z ÚAP ORP Blansko vyplývá, že zájmových území MO 
ČR spadají pouze záměry na k.ú. Těchov, v částech města Blansko – Těchov a 
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Blansko – Obůrka, které jsou však (dle specifikace v Zadání) takového charakteru, že 
se dotčení zájmů nepředpokládá. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: v pásmu železnice mají být řešeny celkem tři předměty 
Změny ÚP Blansko, chráněné prostory však má obsahovat pouze změna B2015-A1j. 
Konkrétní uspořádání ploch v rámci dotčeného území bude řešeno projektantem 
Změny, prozatím lze předpokládat, že v blízkosti trati budou pouze dopravní a 
obslužné funkce. Pokud budou v pásmu vlivů železnice vymezeny plochy 
s chráněnými prostory, budou pro plochu změn (zastavitelná plocha) stanoveny 
odpovídající podmínky využití. Do hodnocení projektanta bude m.j. zohledněna 
skutečnost, že v PÚR ČR již není dotčený úsek železniční trati zařazen do koridoru 
ŽD7, který byl aktualizací č.1 zúžen. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí bez zvláštního požadavku s tím, že 
některé z předmětů Změn ÚP Blansko jsou zadány v ne zcela konkrétní podobě a 
výsledná podoba návrhu je tedy svěřena projektantovi, který vlivy změn vyhodnotí, 
navrhne opatření a tato odůvodní. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí. 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 

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

B2015-Z2c - nesouhlas z hlediska ochrany krajinného rázu 

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

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

B2015-Z2i - leží na území CHKO Moravský kras 

B2015-Z2j-1,2 - nesouhlas, z důvodu ochrany krajinného rázu, jedná se o pohledově 
exponovanou lokalitu 

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

B2015-Z2p - nesouhlas, z důvodu ochrany krajinného rázu 

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

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

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 střídání maloplošných 
vegetačních útvarů, tj. trvalých travních porostů, remízků a lesů. 

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. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí s tím, že ve vedlejších podkladech 
(přílohách) Zadání byla tabulka s návrhem vypořádání jednotlivých návrhů změn, kde 
Zastupitelstvo již ve fázi schválení pořízení vyjádřilo vůli regulovat rozvoj území části 
města Blansko – Žižlavice (změny skupiny B2015-Z2f) tím, že zde nepřipustí 
vymezování dalších ploch individuální rekreace. Proto se zde nepředpokládá výstavba 
objektů s výjimkou skladů nářadí a přístřešků s funkcí úkrytu před nepříznivými 
klimatickými vlivy. V poslední verzi této tabulky jsou rovněž další doporučení 
projektantovi, jakým způsobem konkrétní změny funkčního využití řešit či neřešit. Tato 
doporučení byla ovlivněna původními stanovisky Pořizovatele a zejména dosavadními 
výsledky projednání. Doporučení nezohlednit návrh změn je zařazeno u položek 
B2013-Z1g (rozvoj Písečné), B2015-Z2a (rozvoj Žižlavic – Dvořák), B2015-Z2c (rozvoj 
rekreace nad Starým Blanskem – Baldrmannová), B2015-Z2-f7 (rozvoj Žižlavic – 
Petlachová), B2015-Z2f-8 (rozvoj Žižlavic – Novohradský), B2015-Z2g (rozvoj Písečné 
Nippert), B2015-Z2j-1 (rozvoj Těchova – Franková), B2015-Z2j-2 (rozvoj Těchova – 
Petrová) a B2015-Z2p-1 (rozvoj výroby nad Starým Blanskem – Musil). Předmět 
k prověření B2015-A1a (rozvoj Těchova západním směrem) byl Zastupitelstvem města 
Blansko odmítnut již ve fázi projednání návrhu na pořízení. Projektant zde proto 
zřejmě žádné změny navrhovat nebude. 

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. 
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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. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí. V návrhu změny bude zohledněno. 

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. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí. V návrhu změny bude zohledněno. 
Projektant připraví podklady projednání změn pouze v nekonfliktních a odůvodněných 
případech. Rozhodnutí o zohlednění či nezohlednění návrhu je součástí jeho 
odpovědnosti za udržitelný rozvoj (odbornost). 

5.2.6.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 

Návrh veřejné infrastruktury bude součástí řešení dílčích předmětů Změny ÚP Blansko  
B2013-Z1a (bude převzat podklad projektanta lokality), B2013-Z1e společně s B2015-Z2g (v 
případě, ţe bude změna řešena), B2013-Z1g společně s B2015-Z2r (v případě, ţe bude 
změna řešena bude převzat podklad projektanta lokality), B2013-Z1h (bude převzat podklad 
projektanta lokality), B2015-Z2a (v případě, ţe bude změna řešena), B2015-Z2d-1,2 (v 
případě, ţe bude změna řešena), B2015-Z2f-1,2,3,4,5,6,7,8 a B2015-Z2h-1,2 (v případě, ţe 
bude změna řešena), B2015-A1d, B2015-A1f, B2015-A1g, B2015-A1h (bude vyhodnocen 
podklad projektanta dopravního řešení lokality), B2015-A1i (bude převzat podklad 
projektanta lokality odsouhlasený KrÚ Jmk), B2015-A1k, B2015-A1l a B2015-S1g. Nelze jej 
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vyloučit u předmětů B2013-Z1d, B2015-Z2c, B2015-Z2j-1,2 (v případě, ţe bude změna 
řešena), B2015-Z2k a B2015-A1j. 

1. Vyjádření odboru rozvoje dopravy KrÚ Jmk 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy (dále jen KrÚ JMK ORD) jako 
dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f), 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a za použití ustanovení 
§ 4 odst. 2 stavebního zákona nemá ke zprávě o uplatňování ÚP žádné připomínky. KrÚ 
JMK ORD dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje následující požadavky 
na obsah změny ÚP: 

Pro zapracování řešení návrhu nového dopravního propojení silnic z technické studie do 
řešené změny ÚP bude vymezen koridor dopravní infrastruktury pro přeložku silnice v 
intencích varianty 3 technické studie s šířkou koridoru pro těleso komunikace zvětšenou na 
obě strany min. o 10 m. 

Přímé napojování jednotlivých objektů v návrhových plochách změny, přiléhajících k silnicím 
II. tř., bude podmínkami využití ploch omezeno. Z hlediska dopravního významu plní silnice 
II. tř. v průjezdním úseku obcí dle ČSN 736110 funkci sběrné místní komunikace s částečnou 
funkcí obslužné místní komunikace pro přilehlé objekty, pro kterou lze přímou obsluhu 
jednotlivých objektů omezit. Dopravní obsluha jednotlivých objektů bude přednostně řešena 
ze stávající nebo návrhové sítě místních nebo účelových komunikací. 

Dopravní připojení návrhových ploch změny na silnice II. a III. třídy pro zajištění dopravní 
obsluhy bude navrhováno v souladu se zákonem o PK, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o PK a příslušnými ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110. 

Návrhové plochy změny přiléhající k silnicím II. a III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat 
chráněné prostory podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 
znění, budou navrhovány tak, aby nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích 
na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: ve fázi přípravy a projednání zadání byl, ve vztahu 
k některým dílčím předmětům Změny ÚP Blansko, přijat závěr, že projektantovi bude 
doporučeno změny v území neřešit s odvoláním na konkrétní důvody, které budou 
projektantem rozpracovány v odůvodnění. Jedná se o předměty změny B2013-Z1e, 
B2015-Z2a, B2015-Z2c, B2015-Z2f-7, B2015-Z2f-8, B2015-Z2g, B2015-Z2j-1, B2015-Z2j-2 
a B2015-Z2p. V případě předmětu změny B2015-A1i byl uplatněn výše uvedený 
požadavek ORD Jmk na konkrétní rozšíření plochy budoucí dopravní stavby, podobný 
postup doporučuje Pořizovatele ÚPD i v případě zohlednění technického podkladu 
Města Blansko k předmětu Změny B2013-Z1h. Plochy pro kapacitní veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu budou předmětem řešení dílčích změn B2013-Z1a, B2013-
Z1g, B2013-Z1h, B2015-Z2d-1, B2015-Z2d-2, pro řešené změny skupiny B2015-Z2f a 
B2015-Z2h a pro změny B2015-Z2n, B2015-Z2o, B2015-Z2r, B2015-Z2s, B2015-A1d, 
B2015-A1f, B2015-A1g, B2015-A1h, B2015-A1i, B2015-A1j, B2015-A1k, B2015-A1l, 
B2015-S1g. 

2. Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Blansko, z hlediska zákona č.201/2012Sb., o 
ochraně ovzduší: 

Ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme k přeloženému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko 
připomínky. Nebude mít zásadní vliv na zhoršení kvality ovzduší. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí 

3. Vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha: 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných 
surovin neuplatňujeme podle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 2 
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horního zákona k výše uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: zájmová území dotčeného orgánu se nacházejí 
v blízkosti předmětu změny B2013-Z1h, v rámci které má být řešena úprava 
dopravního skeletu města (silnice III/37937). Výraznější dotčení ploch nezastavěného 
území se nepředpokládá. Konkrétní uspořádání ploch v rámci dotčeného území bude 
řešeno projektantem Změny na základě technického podkladu zajištěného Městem 
Blansko (INV). Pokud dojde k dotčení chráněných území, bude tato skutečnost 
odůvodněna a samostatně projednána. 

4. Vyjádření odboru stavební úřad, odd. ÚP a RR MěÚ Blansko, z hlediska zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 

K výše uvedenému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro 
zpracování návrhů změn neuplatňujeme z hlediska zájmů sledovaných památkovým 
zákonem, jako příslušný orgán státní památkové péče, žádné požadavky. Pouze u změny 
označené jako B2015-A1m týkající se nové trasy výtlaku městské ČOV upozorňujeme na 
blízkost nemovité kulturní památky železárna-vysoká huť Klamovka, zapsané v Ústředním 
seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 14871/7-358. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: Konkrétní uspořádání ploch v rámci dotčeného území 
bude řešeno projektantem Změny B2015-A1m na základě technického podkladu 
zajištěného Městem Blansko (INV). V případě dotčení chráněných území, bude tato 
skutečnost promítnuta do podmínek využití ploch a projednána. 

5. Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR: 

Vzhledem k tomu, že územním města nejsou vedeny žádné stávající ani výhledové trasy 
dálnic nebo silnic I. třídy, projednávaná ÚPD se nedotýká zájmů ŘSD ČR. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí 

6. Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Blansko, z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o 

vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

U ploch označených jako B2015-Z2f 1 až 8 bude řešeno zásobování vodou, likvidace 
odpadních vod (jímky nebo připojení na kanalizaci Blansko), není přípustné umístění ČOV. U 
dalších ploch musí být vyřešeno zásobování vodou a likvidace odpadních vod. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí. V předmětech skupiny změn B2015-Z2f 
se předpokládá návrh řešení odchylný od návrhu vlastníků dotčených pozemků. Dle 
vůle Zastupitelstva města Blansko má být u vhodných pozemků popř. částí pozemků 
změněno původní zemědělské využití do ploch umožňujících zřízení sadů a zahrad. 
Výstavba rekreačních objektů a masivnější produkce odpadních vod se tedy 
nepředpokládá. Projektant podmínky v místě odpovědně vyhodnotí a výsledné řešení 
řádně (udržitelně) odůvodní. 

7. Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Blansko, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) 
zákona o odpadech nemáme k výše předloženému návrhu Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Blansko připomínky. Návrh se netýká konkrétního odpadového hospodářství. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí 

8. Vyjádření odboru regionálního rozvoje KrÚ Jmk, oddělení památkové péče, z hlediska 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
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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 regionálního rozvoje, oddělení 
památkové péče. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí 

9. Vyjádření odboru územního plánování a stavebního řádu KrÚ Jmk, z hlediska stavebního 
zákona: 

OÚPSŘ konstatuje, že kapitola 3. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem obsahuje aktuální 
hodnocení ve vztahu k Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR) včetně konstatování, že železniční trať č. 260, procházející 
řešeným územím, zařazená původně do koridoru konvenční železnice ŽD7, již podle 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR není součástí tohoto koridoru (koridor ŽD7 byl zmenšen na úsek 
Choceň – Ústí nad Orlicí). OÚPSŘ požaduje ve zprávě vyhodnotit, zda má tato skutečnost 
nějaký dopad do ÚP Blansko (resp. zda a jak má být v ÚP zohledněno). 

Kapitola 2. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 
vyhodnocuje problémy k řešení vyplývající z ÚAP ORP Blansko 2014 a konstatuje, že 
zjištěné problémy jsou v aktuálně platném ÚP zapracovány a je navrženo jejich řešení. Ve 
vztahu k ÚAP JMK 2013 je popsáno dotčení území města prvky ÚSES nadmístního 
významu a záměrem elektrického vedení VVN pod označením TE22 s tím, že prvky ÚSES 
nadmístního významu byly v ÚP Blansko upřesněny a řešení TE22 bude zohledněno. 
OÚPSŘ upozorňuje, že v současnosti již platí 3. Úplná aktualizace ÚAP JMK 2015, na což 
by měla zpráva reagovat; zároveň doporučuje doplnit do kapitoly 5. Pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu konkrétní pokyn k upřesnění vedení VVN v ÚP. Dále je v 
kapitole 2 uvedeno, že uvedené záměry jsou aktuálně prověřovány v projednávaných 
Zásadách územního rozvoje JMK (ZÚR JMK). OÚPSŘ požaduje doplnit informaci, že s 
odkazem na povinnost vyplývající z § 54 odst. 5 stavebního zákona budou v ÚP Blansko po 
vydání ZÚR JMK zohledněny záměry s dopadem na správní území obce. Závěrem OÚPSŘ 
doporučuje doplnit vyhodnocení územních rezerv vymezených v ÚP a odůvodnění pro jejich 
zachování a upravit v kap. 5.2.2 Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje formulaci 
„nevyplývají z aktualizace PÚR ČR 2008 žádné specifické požadavky“ na přesnější 
„nevyplývají z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 …“. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí s tím, že připomínky k ÚAP, PÚR ČR a 
územním rezervám byly do výsledného textu zapracovány. 

10. Připomínky vlastníků dotčených pozemků: 

Do projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu s pokyny pro zpracování 
návrhů změn byla v rámci obsahu této kapitoly uplatněna skupinová připomínka k dílčímu 
předmětu Změny ÚP Blansko B2015-A1h (dopravní infrastruktura v návaznosti na ul. Polní 
v části města Blansko – Klepačov). Opoţděná připomínka k předmětům B2015-Z2d-1 a 
B2015-Z2d-2 (rozvoj bydlení v blízkosti zemědělského areálu) se primárně vztahuje 
k problému vymezení zastavitelných ploch. Pokud bude poţadavek navrhovatele zohledněn, 
bude veřejná infrastruktura dotčena i v tomto předmětu prověření, protoţe stávající obsluha 
předřazeného území je kapacitně nevyhovující. 

- V připomínkách k návrhu na dopravní řešení zastavěného a nezastavěného území na 
jihozápadním okraji Klepačova bylo uvedeno: 

Jako majitelé dotčených a sousedních pozemků podáváme tímto připomínky k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko s pokyny pro zpracování návrhů změn, které 
bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou ze dne 19.8.2015. Připomínky se týká lokality Blansko – 
Klepačov a to konkrétně dle pořizovatele A1h – veřejná dopravní a technická infrastruktury 
v návaznosti na ul. Polní v části města Blansko – Klepačov (realizací privátních záměrů 
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došlo k omezení propustnosti území). Pořizovatel má prověřit, tzn. navrhnout definitivní 
komunikační skelet a příslušná opatření. Zástavba této lokality vznikla na podkladu 
schváleného územního plánu města Blanska s tím, ţe nebude další moţná zástavba 
směrem jiţním z důvodu, ţe stávající technická a dopravní infrastruktura to neumoţňuje. 
Město Blansko bylo účastníkem jak územního, tak stavebního řízení. Dále konstatujeme, ţe 
komunikační propojení, která jsou ve stávajícím územním plánu stejně stavební úřad neřešil, 
kdyţ povolil stavbu na pozemku 364/14 a dále, kdyţ povolil oplocení pozemku p.č.364/24 
vše v k.ú. Klepačov. Pozemky jsou v současné době zastavěné rodinnými domy a jsou 
v územním plánu vedeny jako plochy stabilizované. Pozemky, které jsou jiţně od zmiňované 
lokality jsou ve schváleném územním plánu vedeny jako plochy zemědělské trvalé travní 
porosty. Tyto pozemky nejsou s ohledem na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
vhodné pro jakoukoliv zástavbu. Není moţné k těmto pozemkům navrhnout technickou 
infrastrukturu z důvodu, ţe kapacitně jiţ stávající nevyhovuje, dále komunikace, která v této 
lokalitě je na soukromých pozemcích – účelová komunikace. Dle našeho názoru by 
pozemky, které se nachází jiţně od stávající zástavby, měly nadále slouţit jako plochy 
zemědělské trvalé travní porosty. Z toho důvodu není nutno řešit příjezd do této lokality 
z důvodu, ţe uţivatel těchto pozemků má příjezd přes pozemky p. Dvořáka. Nesouhlasíme 
s přístupy do naší lokality – směrem jiţně od naší zástavby z důvodů: 1. Pozemky nelze 
napojit na dopravní a technickou infrastrukturu od naší zástavby, 2. Nesouhlasíme se 
změnou zemědělských pozemků na jiné vyuţití např. individuální bydlení, rekreace apod., 3. 
Příjezd k uţívání těchto pozemků řešil pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav, 4. 
Město Blansko vlastní pozemek p.č. 346, 3464/49, 364/1 vše v k.ú. Klepačov a je moţné jej 
vyuţít jako příjezd k pozemkům jiţně od stávající zástavby, 5. Město Blansko bylo 
účastníkem územního a stavebního řízení a nechalo oplotit pozemek p.č. 364/24 v k.ú. 
Klepačov a tím byl znemoţněn přístup do dané lokality, 6. Schválený územní plán 
nedefinoval jaké má být navrţené komunikační propojení. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: připomínka zcela totožného obsahu byla podána 
vlastníky tří dotčených majetků na jihozápadním okraji zastavěného území části města 
Blansko – Klepačov, konkrétně vlastníky pozemků, v nichž je naznačeno rozšíření 
komunikačního skeletu zastavěného území jižním směrem (tři nástupy do navazujícího 
území byly v grafické části ÚP Blansko naznačeny šipkami) bez návrhu konkrétní 
dimenze, protože ta měla být odvozena teprve od definitivní funkce navazujícího 
území. Ostatně v tomto duchu byly zpracovány materiály Pořizovatele ÚPD směřující 
k Městu Blansko. Pro rozhodnutí o dalším vývoji bylo nutno stanovit, zda se 
v navazujícím území očekává stavební rozvoj či nikoli. Různá využití mají rozdílné 
nároky na kapacitu dopravní infrastruktury. Nabízela se tři rámcová řešení, ošetřující 
budoucí vývoj od situace, kdy bude například stanoveno, že rozvoj zastavěného území 
Klepačova bude ukončen, až po případ, že zde bude předpokládána masivnější 
výstavba. Současné vymezení tří komunikačních koridorů se ale určitě jeví jako 
nadbytečné. Pod současně platnými prováděcími předpisy stavebního zákona lze 
využít veřejná prostranství ve třech dimenzích. Jedná se o komunikační prostor široký 
minimálně 3,5 m pro hospodářskou účelovou komunikaci (polní cesta) a v případě 
budoucí zástavby rodinnými domy, požadavek na rezervaci prostoru šíře 6,5 m pro 
jednosměrné nebo 8,0 m pro obousměrné dopravní napojení. V případě nekonkrétního 
požadavku na kapacitu budoucích veřejných prostranství totiž dochází k nevhodnému 
blokování privátního majetku. Není zde možno projednávat žádné záměry, neboť by 
mohlo dojít ke kolizi se záměry územního plánování. Město Blansko, jako subjekt 
odpovědný za rozvoj území (koordinaci veřejných a soukromých zájmů dle stavebního 
zákona), se prozatím přiklonilo k řešení, které sice nemá oporu v záměrech ÚAP ORP 
Blansko, ale současně je ani není možno označit za nelegitimní. Projektantovi Změny 
ÚP Blansko B2015-A1h je zadán úkol prověřit vhodný rozsah budoucích změn širšího 
území prostřednictvím vymezení zastavitelných ploch nebo územních rezerv, popř. 
kombinací obou režimů, včetně stanovení dimenze veřejných prostranství. Ze tří 
původně vymezených komunikačních směrů na hranici zastavěného území (západní – 
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Jelínek, střední – Götz a východní – Zukal) lze zřejmě využít pouze západní a střední.  

V místě východního komunikačního napojení je prostorové omezení a nevýhodná 
terénní konfigurace. Pokud to bude vzhledem k celkové koncepci obsluhy území 
účelné, zřejmě zde bude navrženo pouze nekapacitní nebo pěší propojení. Je však 
otázkou, jakou formou tyto budoucí záměry Města Blansko zohlednit. Na k.ú. Klepačov 
již bylo vymezeno velké množství zastavitelných ploch, které stále nejsou vyčerpány a 
další se proto zatím pořídit nepodaří. Případné budoucí zastavitelné plochy bydlení za 
ul. Polní dle požadavku Města Blansko by měly mít konkrétnější podobu, s jasnou 
provozní strukturou, i v případě, kdy budou řešeny pouze formou územních rezerv, 
neboť požadavky na komunikační směry, které mají být v ÚP Blansko vymezeny 
formou veřejně prospěšných staveb, musí být objektivně udržitelné. Zřejmě se tedy 
bude jednat o vedlejší územně plánovací podklad, hrazený projektantovi samostatně. 

V místě středního komunikačního napojení je dnes rezervován dostatečný prostor 
(8m) pro rozšíření komunikačního skeletu jižním směrem v ploše privátního pozemku 
p.č. 364/131 v k.ú. Klepačov, překážkou realizace je zde však návaznost na majetkově 
nevypořádanou veřejně přístupnou komunikaci (původní vlastník pozemků po 
iniciované změnách Územního plánu sídelního útvaru Blansko z roku 1998  K6 a K7 
změnil svůj záměr a maximalizoval zisky rozprodejem pozemků bez vymezení ploch 
budoucí ulice a stavební úřad řešení akceptoval, protože neexistovala závazná 
pravidla pro vymezování a dimenze veřejných prostranství) a chování vlastníka 
proluky. Ten po uvedení rodinného domu do provozu zamezil volnému pohybu 
přípravou oplocení. Zástupce vlastníků dotčených pozemků veřejných prostranství 
v uplatněné připomínce deklaruje, že bude zkapacitnění využití navazujících ploch 
(jejich zástavbě) aktivně bránit. Byť se celá situace v současnosti jeví tak, že provozně 
nejdostupnější střední komunikační napojení (Götzovi) by mělo být v dvoupruhové 
obousměrné dimenzi pro budoucí plochy bydlení, západní napojení (Jelínkovi) pro 
hospodářskou dopravu a východní (Zukal) pro zajištění pěší prostupnosti území, 
možnost, že Město Blansko nyní, jako investor nové veřejné infrastruktury pro 
budoucí zástavbu, bude iniciovat rozšíření veřejných prostranství do oplocených 
zahrad a předzahrádek a umisťovat do takto upravovaného prostoru stávající ulice 
nové povrchy proti vůli vlastníků, byť s využitím režimu veřejně prospěšné stavby, je 
zřejmě obtížná až zcela nereálná. Řešení souvisejících sporů totiž může být časově 
velmi náročné. Problém zde však nastane i v případě redukce požadavku na veřejné 
prostranství šíře 6,5 m (jednosměrná komunikace – zaokruhovaná), neboť vlastník 
pozemku nekomunikuje a na většinové ploše původního zdrojového pozemku p.č. 
364/106 v k.ú. Klepačov (nezastavěná plocha stavebního pozemku rodinného domu 
Blansko – Klepačov 237) realizoval terénní úpravy se zásahem do plochy 
nezastavitelné plochy pozemku p.č. 364/131 v k.ú. Klepačov, který současně 
znepřístupnil technickým opatřením s funkcí oplocení. Vzhledem k celkovému 
charakteru území a již provedeným opatřením na dotčeném pozemku p.č. 364/131 
v k.ú. Klepačov se jako nejreálnější jeví možnost prosazení alespoň zemědělské 
komunikace, pro kterou by postačoval volný profil 3,5 m. Ani tato možnost však 
zřejmě nebude bez potíží projednána, neboť tento režim představuje omezení pro 
využití vnějších pobytových ploch rodinného domu Blansko – Klepačov 237 
Götzových. 

V místě západního komunikačního napojení je v grafické části platné ÚPD (Změna ÚP 
Blansko B2013-Z1j) rezervován dostatečný prostor (více než 10m) pro rozšíření 
komunikačního skeletu jižním směrem v ploše privátního pozemku p.č. 364/136 v k.ú. 
Klepačov rozestavěného rodinného domu Jelínkových. Při umístění stavby RD 
předchozímu vlastníkovi pozemku byl vymezen stavební pozemek způsobem, 
neblokujícím územní rozvoj. Po změně záměru umístění stavby má dojít ke změně 
vymezení stavebního pozemku, přičemž navržená trasa oplocení musí být 
koordinována se záměrem nové komunikace (zřejmě v návaznosti na prostor již 
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vybudovaného obratiště). Vlastníci dotčeného pozemku deklarují, že budou změně 
využití navazujících ploch (jejich zástavbě) aktivně bránit. V uplatněné připomínce se 
přitom odvolávají zcela totožným textem na nevyhovující kapacity různých úseků 
předřazeného infrastrukturního skeletu. Zřejmě na základě přesvědčení o nelogičnosti 
napojení nové široké (resp. dostatečně kapacitní) ulice na původní částečně 
zpevněnou cestu. Tato připomínka je do jisté míry oprávněná, neboť rozšiřování 
zastavěných území do ploch s nevyhovující nebo nekompletní infrastrukturou nebylo 
v souladu s cíli a záměry územního plánování ani podle původně platných předpisů, 
chyběla však závazná omezení nevyhovující řešení konzervovat povolením dalších 
staveb. Město Blansko by před pořízením Změny B2015-A1h mělo vyhodnotit své 
možnosti zkapacitnění předřazených ulic, aby požadavky vůči navazujícím plochám 
byly objektivně udržitelné. Vzájemně navazující úseky ulic totiž musí mít svoji 
provozní logiku. 

Více v kapitole „11. Závěr“, s vyhodnocením uplatněných připomínek, podnětů, 
požadavků a stanovisek. 

- V připomínce k návrhu na vymezení nových zastavitelných ploch bydlení při severním 
okraji zastavěného území Těchova bylo uvedeno: 

Z nových návrhů změn ÚP Blansko podáváme námitku na dva případy, evidované pod 
označením B2015-Z2d-1 a B2015-Z2d-2. Navrhovatel, ing. Tamara Korešová, poţaduje 
rozšíření zastavitelných ploch v z.ú. Těchov v lokalitě blízko bývalého zemědělského 
druţstva. S tímto záměrem nesouhlasíme z několika důvodů. V prvé řadě se shodujeme s 
postojem pořizovatele ÚP, který poukazuje na skutečnost, ţe v z.ú. Těchov je územní 
rezerva pro zástavbu RD zatím naprosto dostačující (dle textové části Zprávy o ÚP je k 
dnešnímu dni čerpána v rozsahu pouze 32%), a tudíţ není pořizování nových ploch nutné. 
Druhá skutečnost je ta, ţe my v dané lokalitě vlastníme několik pozemků a mj. máme 
předkupní právo na budovy v areálu, které jsou dosud stále způsobilé pro chov 
hospodářských zvířat (prasat) a pro zemědělskou prvovýrobu. Navrhovatelka navíc část 
pozemků odprodává třetí osobě, která rovněţ předpokládá další vyuţití ploch a objektů s 
přítomností hospodářských zvířat, coţ je v souladu se současným schváleným uţíváním 
prostor bývalého druţstva. Jsme tedy toho názoru, ţe případnému rozšiřování ploch pro 
bytovou výstavbu by mělo předcházet posouzení vyuţití areálu bývalého ZD, protoţe těsné 
sousedství zemědělské výroby, chovu hospodářských zvířat a bytové zástavby by jistě 
přineslo řadu sporů, a to jak osobních, tak nepochybně i soudních. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: oba související předměty pořizování změny na k.ú. 
Těchov byly ve fázi hodnocení návrhů (jednalo se o podání dle ust. § 44 písm. d) 
stavebního zákona s návrhem fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo 
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce) opatřeny stanoviskem 
Pořizovatele ÚPD dle ust. § 46 odst. 3 stavebního zákona, obsahujícím nesouhlas 
s pořízením změny z důvodu malého podílu čerpání dříve vymezených zastavitelných 
ploch bydlení na k.ú. Těchov, v části města Blansko – Těchov s tím, že již při 
pořizování předchozí změny B2013-Z1 byly potíže s prokazováním potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch. Samospráva s tímto hodnocením nesouhlasila a 
Zastupitelstvo města Blansko schválilo pořízení změn s tím, že se vyčká na výsledky 
projednání návrhu Zadání změn. Při projednání návrhu Zadání změn (součást Zprávy u 
uplatňování ÚP Blansko) byla uplatněna vyjádření dotčených orgánů, ve kterých je 
upozornění na neodůvodněné zábory orné půdy, nepřípustný zásah do krajiny a kolizi 
funkčních typů. Tato vyjádření byla Pořizovatelem ÚPD hodnocena jako závažné 
překážky budoucího projednání návrhu Změn, proto bylo doporučeno tyto změny 
nepořizovat. Určený zastupitel, se kterým se Zpráva u uplatňování ÚP Blansko 
konzultuje dle ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona, však dal pokyn změnit doporučení 
projektantovi „neřešit“ na „prověřit“ s vědomím, že může dojít k marnému vynaložení 
nákladů na zpracování a úpravu návrhu Změny a k problémům při projednání. Je 
pochopitelné, že projektant nebude v plném rozsahu odpovědný za průběh projednání, 
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protože možnosti odůvodnění jsou velmi omezené. Na území části města Blansko – 
Těchov je velké množství zainvestovaných, ale stále nevyužitých ploch. Je rovněž 
faktem, že v rámci pořizování nového ÚP Blansko v letech 2010 až 2011 byla odmítnuta 
řada zájemců o vymezení nových zastavitelných ploch. Pozemky návrhu B2015-Z2d 
tehdy mezi těmito předměty pořízení zařazeny nebyly a Pořizovatel ÚPD předpokládá, 
že primárním důvodem byla prostorová kolize s ochrannými režimy zemědělského 
areálu, ve kterém navrhovatel hospodařil. V předchozím platném Územním plánu 
sídelního útvaru Blansko z roku 1998 zde byl vymezen návrh pásma hygienické 
ochrany, zasahující až k současně zastavěným územím bydlení. Navrhovatel Změn 
nyní svoji činnost v zemědělském areálu ukončuje, nemá však dojít ke zrušení areálu, 
ale pouze k majetkovému převodu na jiný subjekt, který může s činnostmi dle 
původních kolaudací pokračovat. 

5.2.6.3 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 

Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich vyuţití) v rozsahu 
odpovídajícím regulačním nástrojům územního plánu. 

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 jiţ vymezené zastavitelné plochy. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: pro předměty změn v části města Blansko – Žižlavice 
bylo schváleno pořízení s podmínkou prověření možnosti změn ve využití vhodných 
částí nezastavěného území na plochy zahrad bez možnosti realizace rekreačních 
staveb. Vzhledem k nedostatečné infrastruktuře a zneužívání staveb k trvalému 
bydlení bylo přijato rozhodnutí, že rekreační funkce tohoto území nebude rozšiřována. 

1. Vyjádření odboru životního prostředí KrÚ Jmk, z hlediska zákona č.114/1992Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (součást společně vydaného 
vyjádření KrÚ Jmk): 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona, sděluje, že pod č. j. JMK 111910/2015 vydal samostatně dne 31.08.2015 
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. Doslova zde uvedl, že hodnocená koncepce pro část řešeného území 
nacházející se mimo Chráněnou krajinnou oblast Moravský kras nemůže mít významný vliv 
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše uvedený závěr orgánu 
ochrany přírody vychází z úvahy, že přestože hodnocená koncepce svojí lokalizací zahrnuje 
území několika prvků soustavy Natura 2000, jedná se o území evropsky významných lokalit 
Blansko – kostel (CZ0623701), Moravský kras (CZ0624130) a Údolí Svitavy (CZ0624132), 
svojí věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav jejich předmětu ochrany. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí, více v hodnocení požadavků dotčených 
orgánů v bodu 1 kapitoly 5.2.6.1. 

2. Vyjádření odboru životního prostředí KrÚ Jmk, z hlediska zákona č.289/1995Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon): 

OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů, příslušný dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 
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129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ust. § 48a odst. 2 písm. b) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nemá připomínky k předloženému „Návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Blansko“. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí, s upozorněním na související 
připomínku OŽP MěÚ Blansko, která následuje. 

3. Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Blansko, z hlediska zákona č.289/1995Sb., o 
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon): 

K navrhovaným změnám týkajících se návrhů ploch pro stavby rekreační a určené k bydlení 
na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesních pozemků Městský úřad Blansko, 
jeho orgán státní správy lesa, sděluje následující. Vlastníci nemovitostí by v návaznosti na 
ustanovení § 22 zák. č. 289/1995 Sb. - o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), měli předcházet případným škodám, 
které mohou být způsobeny pádem stromu z lesního pozemku a těmto předcházet tím, že 
stavby neumístí ve vzdálenosti menší než je průměrná výška stromu, což je 20 – 25 m, od 
hranice lesního pozemku. Z těchto důvodů orgán státní správy lesa při vydávání závazného 
stanoviska k umístění stavby dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona nevydá souhlasné 
stanovisko, bude-li návrh stavby ve vzdálenosti od hranice lesního pozemku menší než tato 
průměrná výška stromu. (týká se změn A1b, a Z2h1-2, Z2f1-5.) Upozorňujeme, že změna 
B2015-Z2m se týká lesního pozemku. Na lesní pozemky nelze umisťovat stavby rekreační 
ani stavby určené k bydlení. Les jako národní bohatství a jako nenahraditelná složka 
životního prostředí plní funkce lesa a není účelné tyto pozemky bez závažných a 
celospolečenských důvodů uvolňovat pro jiné účely. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí s tím, že na základě projednání dílčího 
návrhu Změny ÚP Blansko  B2015-Z2m bylo přijato doporučení projektantovi návrh 
Změny při přípravě dokumentace řešení nezohlednit a tento postup po prověření 
odůvodnit. V předmětech změn navržených v části města Blansko – Žižlavice se nemá 
jednat o možnost výstavby rekreačních objektů, ale pouze o hospodářská zařízení 
zahrad v místech, která projektant vytipuje pro změny ve využití území. 

4. Vyjádření odboru životního prostředí KrÚ Jmk, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

Při zpracování Návrhu změny územního plánu města Blansko je nutno postupovat v souladu 
s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami 
ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah 
vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je 
uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany ZPF krajského úřadu dále sděluje, že 
ve Věstníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011, bylo zveřejněno společné metodické doporučení 
Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP 
k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
v územním plánu“, které je dále zveřejněno na webové stránce Ústavu územního rozvoje 
(http://www.uur.cz). Orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písmene a) 
zákona uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona k Návrhu změny územního plánu 
města Blansko na základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu územního plánu. V 
souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva 
životního prostředí České republiky ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze 
zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., projednává orgán ochrany ZPF 

http://www.uur.cz/
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krajského úřadu lokality s výměrou nad 10ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního 
prostředí. Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje návrh předmětné územně plánovací 
dokumentace, který navrhuje lokalitu (případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících 
jeden celek) o výměře nad 10ha, předložit orgánu ochrany ZPF krajského úřadu v 
dostatečném předstihu před společným jednáním (na CD). Bez projednání s MŽP není 
možné stanovisko uplatnit. Orgán ochrany ZPF krajského úřadu upozorňuje, že podle ust. § 
4 odst. 3 zákona účinného od 1. 4. 2015 lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad veřejným 
zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona se nepoužije při posuzování těch 
ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně 
plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení. Dále orgán ochrany ZPF krajského 
úřadu upozorňuje, že dle ust. § 55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy 
změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již 
vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí s tím, že z vlastního prověření ÚP 
Blansko nevplynuly požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch. 
Projednávané návrhy jsou požadavky fyzických osob (návrhy Změn ÚP Blansko), které 
byly zohledněny samosprávou s vědomím rizika neúspěchu projednání, například po 
nemožnosti odůvodnit potřebu jejich vymezení. Jediným relativním pozitivem tohoto 
procesu je návrh těchto změn na plochách s nižší kvalitou půd. U několika dílčích 
předmětů (B2013-Z1a, B2015-A1d, B2015-A1g, B2015-S1g) se jedná o zohlednění 
záměrů nebo vytvoření podmínek pro efektivní využití ploch konkretizací funkčních 
ploch, popř. změnou navrženého komunikačního skeletu bez změny rozsahu 
zastavitelných ploch. 

5. Vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Blansko, z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně  
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k předloženému 
návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blansko zásadní připomínky. Požadujeme, 
aby byly respektovány zásady a podmínky ochrany zemědělského půdního fondu stanovené 
v § 5 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí 

6. Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
pobočka Blansko: 

V rámci pozemkových úprav se provádí aktualizace plánu společných zařízení (plochy při 
hranici k.ú. Ráječko a k.ú. Horní Lhota u Blanska), ve kterém budou navržena opatření 
sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, 
vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně 
území před záplavami a opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí, zvýšení ekologické 
stability. V části k.ú. Horní Lhota u Blanska „Horníčky“ a „Dolní Sloupečník“ budou navržena 
protierozní a protipovodňová opatření, která zajistí bezpečný odvod povrchových vod 
(příkop, průleh, rekonstrukce a zpevnění cesty) viz. situace v příloze. 

Dle ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, slouží výsledky pozemkových úprav jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování. Po ukončení pozemkové úpravy je nutné 
výše uvedená společná zařízení zohlednit v územním plánu Blansko. 

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí. Opatření jsou plánována mimo území 
změn a lze je realizovat i bez zapracování do grafické části územního plánu. 
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5.2.7 Poţadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich vyuţití, které bude nutno prověřit 

Z projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko nevyplynuly přímé poţadavky na vymezení 
ploch a koridorů územních rezerv. Lze však předpokládat, ţe tento reţim můţe být součástí 
výstupu projektanta k předmětům B2013-Z1a, B2013-Z1d, B2013-Z1e, B2013-Z1h, B2015-
Z2d-1, B2015-Z2g, B2015-Z2r, B2015-A1c, B2015-A1d, B2015-A1g, B2015-A1h, B2015-A1j, 
B2015-A1k a B2015-A1l.  

V současně platném ÚP Blansko byly územní rezervy vymezeny ve všech územních města 
s výjimkou k.ú. Laţánky u Blanska. S výjimkou případů přímého dotčení návrhy Změny ÚP 
Blansko není nutno toto určení ploch revidovat.  

Při přípravě návrhu Změny ÚP Blansko bude prověřena potřeba vymezení ploch pro 
prověření územní studií (vliv na grafiku výkresu základního členění území) popř. dalších 
ochranných reţimů (součástí výstupu projektanta k předmětům B2015-A1i, B2015-A1k, 
B2015-A1l), viz kapitola 5.2.9. 

5.2.8 Poţadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude moţné uplatnit vyvlastnění 
nebo předkupní právo 

Změnami budou vymezeny veřejně prospěšné stavby (zejména dopravní a technická 
infrastruktura) pouze v odůvodněných případech.  

Návrh veřejně prospěšných opatření a asanací nelze vyloučit v případě předmětu B2013-
Z1h, B2015-A1h a B2015-A1j a předpokládá se, v případě jejich zpracování (výsledek 
odborného posouzení projektantem) u předmětů B2015-A1d, B2015-A1f, B2015-A1h, 
B2015-A1i, B2015-A1k a B2015-A1l. 

5.2.9 Poţadavky 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 

Poţadavky pro toto řešení vyplývají pouze z dílčích předmětů Změn iniciovaných 
Pořizovatelem ÚPD B2015-A1k, B2015-A1l, případně téţ B2015-A1j. Projektant vyhodnotí 
uţití vhodného nástroje územního plánování v případě pozitivního řešení (problém ZPF) 
návrhu B2015-Z2d, návrhu B2015-Z2r ve spojení s předmětem B2013-Z1g, u skupiny návrhů 
B2015-A1f a u návrhu B2015-Z2g ve spojení s předmětem B2013-Z1e, tedy pokud nebude 
řešení projektantem odůvodněně odmítnuto, a u dílčího předmětu B2015-A1d, kde hrozí 
nekoncepční urbanizace zemědělských pozemků. 

5.2.10 Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na 
uspořádání jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změny budou zpracovány ve smyslu znění zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a její Přílohy č. 7 a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných poţadavcích na 
vyuţívání území, v platném znění.  

Při zpracování změn Pořizovatel doporučuje vyuţít metodické doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj z prosince 2014 „Změna územního plánu – obsah“. Součástí Odůvodnění změn 
bude tzv. srovnávací text. 

Dokumentace návrhů Změn bude obsahovat dvě části - Návrh Změny a Odůvodnění Změny.  

Změny ÚP Blansko mohou být zpracovány společně v jedné dokumentaci. 

Textová část Odůvodnění změny bude obsahovat níţe uvedené kapitoly: 
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1. Postup při pořízení změny územního plánu, 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

5. Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů, 

6. Vyhodnocení souladu s poţadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů, 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj, 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, včetně sdělení, jak bylo 
stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno, 

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu 

9.1 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v 
případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, 

9.2 s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 
51 odst. 3 SZ, 

9.3 s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 SZ, 

9.4 s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch, 

12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

15. Vyhodnocení připomínek. 

Kapitoly výše označené tučně kurzívou vypracuje zpracovatel územního plánu. 

Čistopis dokumentace Změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 
vyhotovení. Pro účely společného jednání o návrhu bude dokumentace předána v tištěné 

podobě v počtu 3 vyhotovení (1x Město Blansko, 1x Pořizovatel ÚPD, 1x KÚJMK). Po účely 
veřejného projednání (řízení o návrhu) postačí v počtu 2 vyhotovení. V digitální podobě 
budou předána data návrhu (formát vyuţitelný pro GIS aplikace – dle dohody) a 
dokumentace bude předána v podobě vyuţitelné pro prezentaci na webových stránkách 
města a při projednání (návrh i odůvodnění ve formátu PDF). 

Po vydání změn bude projektant vyzván k vyhotovení právního stavu územního plánu po 
vydání poslední změny ÚP v počtu 4 vyhotovení, včetně předání dat vyuţitelných pro GIS a 
prezentaci na nosičích CD. 
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6. POŢADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vzhledem k charakteru změn Pořizovatel ÚPD při zpracování návrhu textu Zprávy o 
uplatňování ÚP Blansko nepředpokládal vyhodnocení vlivů na ţivotní prostředí. V projednání 
byl uplatněn poţadavek ve stanovisku OŢP KrÚ Jmk s odvoláním na nekonkrétní popis 
některých předmětů změn. Vyhodnocení vlivů proto bude zpracováno dle Přílohy č. 5 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění, s výjimkou bodu B (poţadavek k EVL nebyl 
uplatněn) a E (vliv na nadřazené dokumentace), a dle konkrétních poţadavků dotčeného 
orgánu (více v bodu 1 kapitoly 5.2.6.1). Mimo jiné zde bylo uvedeno, ţe vyhodnocení bude 
zpracováno v rozsahu úměrném velikosti a sloţitosti řešeného území. S ohledem na 
charakter projednávané změny územního plánu a charakter řešeného území se vyhodnocení 
zaměří zejména na problematiku hluku, ochrany ovzduší, ochranu krajinného rázu, ochranu 
vod a na moţné negativní dopady na ţivotní prostředí a veřejné zdraví související s 
budoucím vyuţitím návrhových ploch. Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných 
vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního vyuţití. OŢP 
JMK neuplatňuje poţadavek na zpracování variantního řešení. 

7. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Varianty řešení se nepředpokládají, protoţe OŢP KrÚ Jmk tento poţadavek neuplatnil, tento 
postup však můţe vyuţít projektant, pokud bude účelný například při návrhu ploch, které 
budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z 
rozdílného funkčního vyuţití, v případech, kdy hrozí nesouhlasy dotčených orgánů se zábory 
ZPF, z důvodu zásahů do krajinného rázu, problémů s infrastrukturní obsluhou apod. 
Příprava varianty dílčího problému můţe zjednodušit jeho projednání. 

8. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Nový územní plán nebude pořizován. Před zadáním úkolu projektantovi a po jeho projednání 
bude zpracován právní stav ÚP Blansko. Předpokládá se, ţe právní stav bude zpracován 
v období mezi schválením Zprávy o uplatňování ÚP Blansko se Zadáním změn a výběrem 
projektanta. 

9. POŢADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD 
BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
ZJIŠTĚNY 

Správa CHKO Moravský kras vyloučila vliv projednávaných Změn ÚP Blansko na příznivý 
stav předmětu ochrany evropsky významných lokalit a poţadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů neuplatnila. Vyhodnocení vlivů na sloţky ţivotního prostředí však 
poţadoval KrÚ Jmk ve svém stanovisku podle zákona č. 100/2001Sb. 

10. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrh na aktualizaci nebude podán. 

11. ZÁVĚR 

Do projednání Zprávy o uplatňování ÚP Blansko se Zadáním změn byla uplatněna vyjádření, 
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připomínky a poţadavky dotčených orgánů a dalších subjektů participujících na projednání a 
stanoviska dotčených orgánů, zařazená v kapitolách 5.2.6.1, 5.2.6.2 a 5.2.6.3, dle 
konkrétního vztahu k 

– problematice vyuţití zastavěných území 

– technické infrastruktuře 

– plochám nezastavěného území 

Vůči některým dílčím návrhům změn byla uplatněna vyjádření, v nichţ je naznačen budoucí 
nesouhlas k návrhu řešení. Poznámky k projednání jednotlivých poloţek byly zařazeny do 
tabulky s identifikací návrhů a průběhu projednání (soubor C-TabulkaAktual2015-
zadání151112.pdf) a opatřeny návrhem vypořádání do finální podoby Zadání, které bylo 
konzultováno s určeným zastupitelem. Výsledkem jsou doporučení projektantovi, která 
budou projednána, jako součást komplexu podkladů aktualizace, Radou a Zastupitelstvem 
Města Blansko. 

Do projednání byly rovněţ uplatněny tři totoţné připomínky vlastníků dotčených pozemků 
k předmětu aktualizace B2015-A1h v jiţním okraji zastavěného území části města Blansko – 
Klepačov (funkce, struktura a dopravní napojení navazujícího území), jedna opoţděná 
připomínka k dvojici návrhů Změny ÚP Blansko B2015-Z2d-1 a B2015-Z2d-2 na vymezení 
nových zastavitelných ploch bydlení v blízkosti zemědělského areálu. Protoţe se v obou 
případech jedná o předměty řešení s vlivem na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
byl popis problémů zařazen do kapitoly 5.2.6.2 a návrh vypořádání je součástí navazujícího 
textu kapitoly 11.2. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 6 a 9, součástí podkladů návrhu bude vyhodnocení vlivů záměru 
na udrţitelný rozvoj území. Rozsah a obsah tohoto hodnocení bude odvislý od přístupu 
projektanta k řešení Zadání změn, tedy celkového rozsahu řešení. Příslušný dotčený orgán 
připustil moţnost výrazné redukce provedeného vyhodnocení (rozsah) v závislosti na 
výsledném předmětu řešení. 

11.1 POŢADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Nejzávaţnějším poţadavkem je pokyn k přípravě podkladů pro posouzení vlivu na ţivotní 
prostředí, zařazený ve výstupu KrÚ Jmk ve stanovisku OŢP z hlediska zákona č. 100/2001 
Sb. viz bod 1 kapitoly 5.2.6.1, upozornění na potíţe při projednání návrhu změn s 
neošetřenými kolizemi funkčních typů (KHS Jmk a OŢP KrÚ Jmk), upozornění na 
neodůvodněná rozšiřování zastavitelných území (OŢP KrÚ Jmk a OŢP MěÚ Blansko) a 
anoncované nesouhlasy k zásahům do krajiny (OŢP MěÚ Blansko). Protoţe se samospráva 
Města Blansko, jako zadavatel změn ÚP Blansko, rozhodla (v rozporu s doporučením 
Pořizovatele ÚPD) nepředjímat budoucí projednání a pustila všechny předměty do 
projednání (schválení pořízení a návazné instrukce), rozhodnutí o akceptovatelnosti či 
neakceptovatelnosti uplatněných návrhů je pouze na projektantovi Změn, který musí být 
schopen, zejména v případě kdy vyhoví, zpracovat udrţitelné odůvodnění. 

11.2 PŘIPOMÍNKY VLASTNÍKŮ DOTČENÝCH POZEMKŮ 

11.2.1 Předměty změn v k.ú. Těchov 

V bodu 10 kapitoly 5.2.6.2 jsou zařazeny uplatněné připomínky vlastníků dotčených 
pozemků vůči změnám ve funkční a prostorové organizaci území. Jedna z připomínek (návrh 
nových zastavitelných ploch bydlení dle návrhu B2015-Z2d-1 a B2015-Z2d-2) byla 
opoţděná, je však dobré k jejímu obsahu přihlédnout, protoţe konflikt zmiňovaný 
v připomínce můţe nastat a v rámci řešení problému (pokud projektant návrh proti 
výchozímu doporučení Pořizovatele ÚPD zohlední) bude nutno odůvodňovat potřebu 
vymezení nových zastavitelných ploch a do podmínek vyuţití navrhnout dostatečné izolační 
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a přechodové plochy. Výše bylo rovněţ uvedeno, ţe vůči tomuto konkrétnímu předmětu 
mohou být v další fázi projednání uplatněna stanoviska dotčených orgánů 
s nepřekročitelným nesouhlasem. 

11.2.1.1 Připomínky pana Svobody 

V opoţděné připomínce je upozornění na hrozící kolizi funkčních typů a na skutečnost, ţe 
v ÚP Blansko je na k.ú. Těchov dostatek jiných zastavitelných ploch. To, ţe došlo 
k opoţděnému uplatnění připomínky, tedy není v této fázi zcela rozhodné. Připomínka je 
Pořizovatelem ÚPD hodnocena jako upozornění na případný nesouhlas k návrhu Změny 
skupiny B2015-Z2d, pokud bude k jeho zpracování přistoupeno. 

11.2.2 Předměty změn v k.ú. Klepačov 

Skupinově podané připomínky k předmětu aktualizace B2015-A1h byly zcela totoţné a jsou 
rovněţ zařazeny v bodu 10 kapitoly 5.2.6.2. Jedná o připomínky vlastníků dotčených 
pozemků uplatněné vůči plánovaným změnám funkční a prostorové organizace území dle 
předběţného návrhu odboru INV MěÚ Blansko. Uplatněné připomínky obsahovaly závěr 
s body v odráţkách, které byly pro lepší přehlednost, v přepsaném textu výše a téţ 
v rekapitulaci zde, nahrazeny číslovanými body: 

1. Pozemky nelze napojit na dopravní a technickou infrastrukturu od naší zástavby, 

2. Nesouhlasíme se změnou zemědělských pozemků na jiné vyuţití např. individuální 
bydlení, rekreace apod., 

3. Příjezd k uţívání těchto pozemků řešil pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav, 

4. Město Blansko vlastní pozemek p.č. 346, 3464/49, 364/1 vše v k.ú. Klepačov a je moţné 
jej vyuţít jako příjezd k pozemkům jiţně od stávající zástavby, 

5. Město Blansko bylo účastníkem územního a stavebního řízení a nechalo oplotit pozemek 
p.č. 364/24 v k.ú. Klepačov a tím byl znemoţněn přístup do dané lokality, 

6. Schválený územní plán nedefinoval, jaké má být navrţené komunikační propojení. 

Tři podání byla obsahově zcela totoţná, vztahovala se však k třem různým částem 
zastavěného území a je nutno je hodnotit samostatně, s přihlédnutím ke konkrétním 
podmínkám v místech zájmu jednotlivých připomínkujících, jejichţ sféry se nepřekrývají nebo 
překrývají pouze částečně. Toto řešení je komplikované a obsáhlé, ale je zřejmě nutné pro 
návazné fáze projednání.  

Pokud bude Město Blansko trvat na tom, ţe území navazující na zastavěné plochy ul. Polní 
je potenciálně zastavitelné, bezesporu dojde ze strany připomínkujících k uplatnění námitek. 
Návrh vypořádání závěrů uplatněných připomínek provedl Pořizovatel ÚPD přímo k výše 
číslovaným bodům, bez nového (opakovaného) přepisování textu:  

11.2.2.1 Připomínky pana Zukala – východní část zastavěného území 

k bodu 1: ano, pozemky navazujícího území lze v daném místě napojit na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu pouze obtíţně, pokud nebude revidován profil předřazené ulice, 
coţ je nepravděpodobné. 

k bodu 2: bere na vědomí, vlastníci nemovitostí, jejichţ výstavba zásadním způsobem 
změnila poměry v území, si nepřejí změnu poměrů v místě svých majetků. 

k bodu 3: ne, jedná se o chybný závěr, neboť přístupy k pozemkům v rámci pozemkových 
úprav se nezřídka řeší pouze formálně, protoţe praktický pohled digitalizaci katastru 
komplikuje. Ostatně dobrým příkladem je situace obecního pozemku v zájmovém území 
Jelínkových. Ve východní části zastavěného území nelze předpokládat zásadní změny, 
ovšem pouze pokud nebude tlak na vyuţití ostatních pozemků zadních traktů zástavby v ul. 
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Dlouhá. 

k bodu 4: ano, ale pouze po stanovení dimenze komunikací odpovídající poţadavkům na 
budoucí změny v území a minimálně po terénních úpravách a majetkových vypořádáních, 
popř. téţ umístění souvisejících staveb. 

k bodu 5: ne, jedná se o chybný závěr, neboť v době projednání záměru na pozemku p.č. 
364/24 v k.ú. Klepačov byl pro komunikační funkci jiţněji poloţeného území určen majetek 
předchozího vlastníka pozemků lokality a dopravní napojení bylo dle jeho návrhu ve změně 
Územního plánu sídelního útvaru Blansko K7. Později, v rámci projednání záměru 
Götzových, byl dotčený pozemek rozdělen na dvě části. Pozemek p.č. 364/131 v k.ú. 
Klepačov, v šíři odpovídající poţadavku platného předpisu pro vymezování veřejných 
prostranství zpřístupňujících pozemky rodinných domů 8m, byl označen za plochu pro 
prodlouţení ulice, zbytková plocha zdrojového pozemku p.č. 364/106 v k.ú. Klepačov byla 
označena za stavební pozemek záměru rodinného domu Götzových. 

k bodu 6: ano, v územním plánu nebyl naznačen konkrétní způsob vyuţití navazujících 
ploch, nemohla tedy být stanovena ani dimenze komunikačních napojení. Proto se však 
nyní, z podnětu Pořizovatele ÚPD řeší předmět změny ÚP Blansko B2015-A1h. Nutnost 
řešení daného problému byla vyvolána aktivitami Götzových a Jelínkových. 

11.2.2.2 Připomínky Götzových – střední část zastavěného území 

k bodu 1: ne, jedná se o chybný závěr, neboť pozemky navazujícího území lze napojit na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu na základě vymezení veřejně prospěšných 
staveb v jakémkoli odůvodněném rozsahu. V místě dotčeného majetku se navíc jedná o 
původně předpokládaný směr, patrný navíc ve způsobu vymezení jednotlivých pozemků. I ve 
stabilizovaných částech území můţe dojít k návrhu umístění veřejně prospěšných staveb 
(zde například kapacitní veřejná a dopravní infrastruktura) a vymezení pásma asanací. Vše 
je pouze otázkou priorit. Město Blansko však musí počítat s náročností projednání z věcného 
i časového hlediska a obhájit pozitivní hodnocení nákladů a přínosů. 

k bodu 2: bere na vědomí, vlastníci nemovitostí, jejichţ výstavba zásadním způsobem 
změnila poměry v území, si zpravidla nepřejí změnu poměrů v místě svých majetků. 

k bodu 3: ne, jedná se o chybný závěr, přístupy k pozemkům v rámci pozemkových úprav se 
nezřídka řeší pouze formálně. V daném místě leţí skutečný problém jinde. Došlo k porušení 
dohody mezi Městem Blansku a stavebníkem, resp. mezi stavebníkem a účastníky 
projednání návrhu jeho stavby. Pozemek p.č. 364/131 v k.ú. Klepačov byl v podkladech 
záměru vyznačen jako plocha veřejného prostranství a po dokončení rodinného domu 
rodinného domu Blansko – Klepačov 237 a jeho uvedení do provozu došlo k zapojení plochy 
do vnějších pobytových ploch této stavby a zabránění volného průchodu. Pozemek p.č. 
364/131 v k.ú. Klepačov je nyní bez odpovídajícího rozhodnutí uţíván jako funkční součást 
stavebního pozemku rodinného domu Blansko – Klepačov 237. 

k bodu 4: ano, ale pouze v případě, kdy dojde k nezbytným úpravám a toto řešení bude 
vyhovovat záměrům Města Blansko. 

k bodu 5: ne, jedná se účelové tvrzení, neboť v době projednání záměru na pozemku p.č. 
364/24 v k.ú. Klepačov byl pro komunikační funkci jiţněji poloţeného území určen majetek 
právního předchůdce připomínkující strany, ze kterého byla odpovídající plocha oddělena. 
Vlastník pozemku rodinného domu Blansko – Klepačov 237 si byl od počátku vědom určení 
pozemku p.č. 364/131 v k.ú. Klepačov a vůči Městu Blansko se zachoval nekorektně. Změnu 
poměrů v území, resp. v ploše dotčeného pozemku, můţe vyvolat Město Blansko, pokud 
bude investorem veřejně prospěšné stavby, i bez předchozího souhlasu vlastníka. Tento 
záměru bude projednatelný, byť s většími časovými nároky, v dimenzi odpovídající 
poţadavkům navazujících ploch.   

k bodu 6: ano, v územním plánu prozatím nebyl naznačen konkrétní způsob vyuţití 
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navazujících ploch, nemohla tedy být stanovena ani dimenze komunikačních napojení. 

11.2.2.3 Připomínky Jelínkových – západní část zastavěného území 

k bodu 1: ne, jedná se o chybný závěr, neboť pozemky navazujícího území lze napojit na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu na základě vymezení veřejně prospěšných 
staveb v jakémkoli odůvodněném rozsahu, je ovšem faktem, ţe původní vymezení 
kapacitního komunikačního napojení navazujícího území bylo poloţeno východněji. Změnou 
poměrů vyvolanou postoji dotčených vlastníků došlo k posunutí problému západním 
směrem. Proluka zde formálně existuje a komunikaci bylo moţno lze řešit kdykoli 
v budoucnu, pokud by však aktuálně neexistovala snaha tuto proluku výrazně omezit, resp. 
zrušit. V místě dotčeného majetku se jedná o předběţnou otázku návrhu na změnu cílového 
vymezení pozemků rozestavěné stavby rodinného domu Jelínkových. Stavebníci se snaţí 
projednat polohu oplocení odlišně od původních podkladů územního řízení, s cílem 
minimalizovat zábory svého pozemku pro veřejná prostranství. Tato snaha je do jisté míry 
pochopitelná a legitimní, je však nutno nalézt rovnováhu mezi veřejnými a soukromými 
zájmy. 

k bodu 2: bere na vědomí, vlastníci nemovitostí, jejichţ výstavba zásadním způsobem 
změnila poměry v území (typicky nově vymezené zastavitelné plochy dle ÚPD), si zpravidla 
nepřejí změnu poměrů v místě svých majetků. Podobně jednali i vlastníci dvojice rodinných 
domů v předřazeném území. Aktivně bránili pořizování Změny Územního plánu sídelního 
útvaru Blansko K2 a následnému zařazení části lokality do nového ÚP Blansko. 

k bodu 3: ne, jedná se o chybný závěr, přístupy k pozemkům v rámci pozemkových úprav se 
řeší pouze formálně a v daném místě není plocha úzké části obecního pozemku p.č. 364/1 
v k.ú. Klepačov vyuţitelná, protoţe se jedná o prudkou mez pod stávajícím oplocením 
sousední zahrady. Komunikační směr v západním okraji zastavěného území byl naznačen 
v podkladech záměru rodinného domu Jelínkových (proluka zde měla šíři přesahující 10m) a 
byl potvrzen ve vydané Změně ÚP Blansko B2013-Z1j. V rámci nově pořizované Změny 
B2015-A1h má být pouze stanovena minimální dimenze veřejného prostranství odvozená od 
budoucí funkce navazujících ploch. Poslední ÚAP ORP Blansko ţádnou informaci o 
poţadavku a rozsahu nových zastavitelných ploch v této části Klepačova neobsahují, 
kapacitu území tedy zřejmě odborně prověří projektant, pokud v mezidobí nevygeneruje 
konkrétnější instrukce Město Blansko.  

k bodu 4: ano, ale pouze v případě, kdy dojde k nezbytným úpravám a toto řešení bude 
vyhovovat záměrům Města Blansko. 

k bodu 5: jedná se tvrzení, které jde proti zájmům připomínkujícího a zřejmě bylo do 
uplatněné připomínky zařazeno omylem. 

k bodu 6: ano, v územním plánu prozatím nebyl naznačen konkrétní způsob vyuţití 
navazujících ploch, nemohla proto být stanovena ani dimenze komunikačních napojení. Do 
doby změny záměru na pozemku Jelínkových k tomu zatím nebyl důvod.  

Poznámka Pořizovatele ÚPD: bere na vědomí a ukládá odpovědné odůvodnění 
výsledného návrhu řešení v obou předmětech, případně návrhu řešení ve variantách. 
Odhad nezbytné obsahové úrovně podkladů (viz požadavky projednání) vyhodnotí 
projektant. V rozpracovanosti se doporučuje společná konzultace s Pořizovatelem 
ÚPD, určeným zastupitelem a zástupcem zadavatele. 

 

V Blansku dne 12.11.2015 

          

Ing. arch. Jiří Kouřil 

vedoucí odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko 
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Tento text je uzavřen ve fázi před projednáním se samosprávnými orgány dle původního 
předpokladu na přelomu listopadu a prosince 2015. Je základním podkladem aktualizace ÚP 
Blansko a v souboru elektronických podkladů je označen písmenem A. Bude součástí výzvy 
k podání nabídek projektantů společně s dalšími podklady. Přímou součástí podkladů 
aktualizace je ještě mapová přehledka označená písmenem B a tabulka s přehledy 
označená písmenem C. Přílohou podkladů aktualizace jsou tabulky v souborech označených 
čísly 1 aţ 4 s přehledy čerpání ploch. 

 

Po schválení Zastupitelstvem města Blansko byly doplněny pouze údaje o schválení pod 
nadpisem na titulní straně. 


