
C. Projednání návrhu zadání změny ÚP Blansko – tabulka identifikace návrhů a uplatněných vyjádření a připomínek

tabulka předmětů Změny ÚP Blansko v aktualizaci 2015 –  stanoviska a výsledky projednání rozlišeny barevně: zohlednit záměr, resp.konkrétní podklad

prověřit možné řešení v obsahu i rozsahu

věcná korekce předmětu návrhu

zamítnout, neřešit, nezohlednit

označení iniciační dokument a popis mapa Pořizovatel ÚPD Rada města 2.6.2015 Zastupitelstvo 23.6.2015 výsledek projednání Zadání poznámka Pořizovatele návrh instrukce Zadání Rada města 24.11.2015 Zastupitelstvo 15.12.2015 x

Seznam návrhů Změny ÚP Blansko, u nichž nebylo v roce 2013 schváleno pořízení

B2013-Z1a zohlednit studii zohlednit studii -595205

B2013-Z1d prověřit -593150

B2013-Z1e -592440

B2013-Z1g prověřit -593150

B2013-Z1h prověřit -593600

MBK 02024/2012 z 18.01.2012 Ludmila 
Vítová, z.ú. Hořice jih – navrhovatel 
rozporoval řešení ÚP Blansko po jeho 
vydání, nyní již má zpracovaný záměr, 
který byl 29.10.2015 doplněn informací o 
etapizaci realizace, na základě které je 
možno zastavitelné plochy redukovat 
(vymezené územní rezervy zřejmě budou 
až předmětem čtvrté aktualizace ÚP 
Blansko)

zohlednit zpracovanou 
studii – ÚP Blansko v roce 
2011 nerespektoval 
původní řešení ÚPD a 
související dohody

neadresně KrÚ Jmk – ZPF, 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015

Jedná se o obecný 
požadavek DO na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy – 
doplní projektant. Jiné 
zastavitelné plochy nejsou 
v tomto izolovaném území 
zastoupeny. V původním 
ÚPn SÚ Blansko byl 
mnohem větší (nereálný) 
rozsah zastavitelných 
ploch, který byl redukován. 
Existuje konkrétní záměr

doporučuje zohlednit návrh 
řešení (zastavovací studii) 
s tím, že část záměru jižně 
od navržené páteřní 
komunikace bude prozatím 
v územních rezervách s 
předpokladem využití 
kolem roku 2030. 
Zastavitelné plochy jsou 
přiměřené a záměr není 
překážkou budoucího 
územního rozvoje 
(dopravní zaokruhování 
hořic apod.)

MBK 10444/2013 z 03.04.2013 BeF 
Home, s.r.o., z.ú. Blansko, Pražská – Luhy 
– došlo k ukončení výroby a změně 
vlastníka, záměr je prozatím nekonkrétní

prověřit celkové možnosti 
změn v území – změna 
vlastníka

prověřit v širších 
souvislostech (využití 
sousedních ploch a RP 
LUHY z roku 2004)

neadresně KrÚ Jmk – EIA, 
ovzduší, JMK 108336/2015, 
MBK 32956/2015, neadresně 
KHS JMK, KHSJM 
44001/2015/BK, MBK 
33208/2015           

Konkrétní využití ploch 
nebylo v návrhu na 
pořízení Změny ÚP 
Blansko definováno. Proto 
DO uplatnil obecný 
požadavek na posouzení 
vlivů na životní prostředí - 
předpokládána kolize 
funkčních typů a negativní 
vlivy výroby

bere na vědomí – prozatím 
se jedná o ne zcela 
konkrétní návrh změny 
funkčního určení, který 
bude prověřen 
projektantem Změny ÚP 
Blansko v intencích daných 
možností m.j. v otázce 
vzájemných funkčních 
vlivů 

MBK 12621/2013 z 24.04.2013 Ing. 
Rostislav Milan Dosedla, z.ú.Blansko – 
Písečná – navrhovatel navzdory 
dlouhodobé komunikaci s Pořizovatelem 
chybně vyhodnocuje možnosti území

prověřit možný rozsah 
zastavitelných ploch – 
opakovaně uplatňovaný 
návrh ve větší vzdálenosti 
od kapacitní infrastruktury

prověřit západní okraj 
území rezervy 
souvislostech požadavku 
Nippert a záměru Krejčí

prověřit možný rozsah s 
ošetřenými vzájemnými 
vztahy záměrů

neadresně KrÚ Jmk – ZPF, 
ovzduší, JMK 108336/2015, 
MBK 32956/2015, neadresně 
KHS JMK, KHSJM 
44001/2015/BK, MBK 
33208/2015  

Pouze obecný požadavek 
na prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
posouzení vlivů na životní 
prostředí – nelze vyloučit 
kolizi funkčních typů a 
negativní vlivy výroby. 
Projektant bude mít 
problém prokázat potřebu 
vymezení nových 
zastavitelných ploch a 
odůvodnit nespojité využití 
území. Náročná DaTI

vzhledem k aktuální situaci 
v území a nevyužití 
předřazeného území, 
doporučuje projektantovi 
neměnit funkční využití a 
nevyvolávat konflikty 
funkcí. Návrh na pořízení 
změny může být uplatněn 
v budoucnu, v rámci 
aktualizace po postupném 
rozšíření zastavěného 
území

MBK 14772/2013 z 15.05.2013 Daneš 
Hrdlička, z.ú. Klepačov – severozápad – 
návrh na zlepšení ekonomiky 
připravovaného záměru, rozšíření 
zastavitelných ploch západním směrem

prověřit možný rozsah 
zastavitelných ploch – 
problém nevyužitého 
předřazeného území, 
současně však změna 
podmínek v protilehlém 
území (Zouhar)

prověřit v souvislostech 
aktuální situace přípravy 
záměru a požadavku 
Mojžíšek – Zouhar

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
požadavek na minimalizaci 
dopadu na krajinu - stavba 
o 1.NP. Projektant posoudí 
možnost udržitelného 
odůvodnění potřeby změny 
vymezení nových 
zastavitelných ploch. 
Plocha bude vymezena 
pouze v případě 
pozitivního hodnocení

bere na vědomí – jedná se 
o území, jehož využití je 
podmíněno úpravou 
veřejné infrastruktury a 
rozsah nových  
zastavitelných ploch zde 
bude stanoven 
projektantem Změny ÚP 
Blansko v obecně 
udržitelném rozsahu a 
vzájemných funkčních 
souvislostech

MBK 15157/2013 z 21.05.2013 Stroje 
Svoboda, z.ú. Staré Blansko, nad 
nádražím – návrh rozšíření městské 
zástavby v plochách územních rezerv

prověřit celkové možnosti 
změn v území – v ÚP 
Blansko 2011 bylo 
podmíněno řešením 
kapacitní dopravy

prověřit v souvislostech 
připravovaného projektu 
přeložky silnice III/37937 
(INV)

neadresně KrÚ Jmk – EIA, 
ovzduší, JMK 108336/201, 
MBK 32956/2015

Obecný požadavek na 
posouzení vlivů na životní 
prostředí - předpokládána 
kolize funkčních typů a 
negativní vlivy výroby a 
dopravy

bere na vědomí – jedná se 
o území, kde bylo cílové 
využití podmíněno 
prověřením rozsahu 
plošných požadavků na 
přeložku silnice. Rozsah a 
konkrétní funkční typ 
nových  zastavitelných 
ploch zde bude stanoven 
projektantem Změny ÚP 
Blansko



Seznam následně uplatněných návrhů na Změnu ÚP Blansko

B2015-Z2a -591210

B2015-Z2b prověřit -592365

prověřit -594360

B2015-Z2d-1 zohlednit záměr -589685

B2015-Z2d-2 zohlednit záměr -589600

B2015-Z2e prověřit -592825

MBK 30476/2013 z 14.10.2013 Radek 
Dvořák, z.ú. Žižlavice  - návrh na rozšíření 
ploch rekreační zástavby za účelem 
vlastního využití a prodeje pozemků. 
Plocha předmětného majetku cca 1,2ha, 
celková plocha pozemků k prověření cca 
2,5ha.

prověřit možný rozsah – 
záměr ploch individuální 
rekreace v návaznosti na 
infrastrukturu záměru p. 
Cupa (s vlastníkem 
neprojednáno) 

prověřit pouze možnost 
vymezení menšího 
rozsahu ploch zahrad bez 
rozšíření a ovlivnění 
současného rekreačního 
potenciálu území 

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy.     
                               
Nesouhlas z důvodu 
propustnosti krajiny

vzhledem k charakteru 
území a dosavadním 
výsledkům projednání 
doporučuje projektantovi 
ÚP Blansko neměnit 
současné funkční využití 
ploch. Ceněná rekreační 
funkce je zde založena na 
střídání zastavěného, 
nezastavěného a 
zalesněného území, 
stavební využití ani 
oplocení proto není vhodné

MBK 37124/2013 z 04.12.2013 Hana 
Novotná, z.ú. Podlesí – záměr realizace 
rodinného domu v plochách vklíněných 
mezi RD Miklíkových a prodejnu koberců

prověřit celkové možnosti 
změn v území – 
individuální požadavek by 
měl být řešen v přípustném 
rozsahu, vymezením 
vhodné funkční plochy

prověřit možnosti změn v 
území

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území a nemuselo 
být znovu měněno

B2015-Z2c

MBK 16724/2014 z 09.05.2014 Růžena 
Baldrmannová, z.ú. Obtížky – návrh na 
rozšíření ploch rekreační zástavby za 
účelem vlastního využití a prodeje 
pozemků

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit celkové možnosti 
změn v území bez 
významnějších dopadů na 
jeho současný charakter

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina,MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy.     
                             
Nesouhlas z důvodu 
ochrany krajinného rázu

vzhledem k charakteru 
území a dosavadním 
výsledkům projednání 
doporučuje projektantovi 
ÚP Blansko neměnit 
současné funkční využití 
ploch. Rekreační funkce 
území je zde založena na 
střídání zemědělsky 
využívaných a ostatních 
ploch, celoplošné využití 
území pro rekreaci není 
vhodné

MBK 18390/2014 z 22.05.2014 Ing. 
Tamara Korešová, z.ú. Těchov - návrh 
rozšíření zastavitelných ploch území o cca 
1,5ha extenzivně užívaných ploch orné 
půdy, problém nevyužitých ploch a 
chybějící infrastruktury

zamítnout v odkazu na §55 
odst.4 SZ

zohlednit – přípustnost 
změny bude prověřena v 
rámci jejího projednání

neadresně KrÚ Jmk – ZPF, 
EIA, JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015, neadresně 
KHS JMK, KHSJM 
44001/2015/BK, MBK 
33208/2015  

Konkrétní nesouhlas DO a 
obecný požadavek jiných 
DO na prověření 
nezbytnosti dotčení ploch 
orné půdy, na posouzení 
vlivů na životní prostředí - 
předpokládána kolize 
funkčních typů a negativní 
vlivy výroby. Dotčení RR 
směru vyloučeno.                
                                    
Nesouhlas z důvodu 
ochrany krajinného rázu

nesouhlasí s odůvodněním 
Pořizovatele ÚPD a 
doporučuje prověření  
rozsahu nových 
zastavitelných ploch 
projektantem Změny ÚP 
Blansko. Jedná se o nikdy 
neprověřovaný návrh 
změn funkčního využití 
mezi obytnou zástavbou a 
zemědělským areálem, 
který bude spojen s 
úpravou veřejné 
infrastruktury

MBK 18392/2014 z 22.05.2014 Ing. 
Tamara Korešová, z.ú. Těchov - návrh 
rozšíření zastavitelných ploch území, 
problém nevyužitých ploch a nevyhovující 
infrastruktury

zamítnout v odkazu na §55 
odst.4 SZ

zohlednit – přípustnost 
změny bude prověřena v 
rámci jejího projednání

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015, neadresně 
KHS JMK, KHSJM 
44001/2015/BK, MBK 
33208/2015, (též opožděná 
připomínka souseda MBK 
33458/2015)

Konkrétní nesouhlas DO a 
obecný požadavek jiných 
DO na prověření 
nezbytnosti dotčení ploch 
orné půdy.   Problém 
prokázání nezbytnosti 
(důvodnosti) vymezení 
nové zastavitelné plochy. 
Dotčení RR směru 
vyloučeno.                          
                      Nesouhlas z 
důvodu ochrany krajinného 
rázu

nesouhlasí  s odůvodněním 
Pořizovatele ÚPD a 
doporučuje prověření   
nových zastavitelných 
ploch projektantem Změny 
ÚP Blansko s vědomím 
nesouhlasu OŽP a velkého 
rozsahu nevyužitých 
zastavitelných ploch  s tím, 
že se jedná o plochy 
navazují na zastavěné 
území

MBK 22957/2014 z 25.06.2014 Ing. Ivo 
Stejskal, z.ú. Klepačov – návrh na 
zohlednění současných funkčních a 
majetkových poměrů

prověřit celkové možnosti 
změn po prodeji pozemku

prověřit individuální 
požadavek

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území a nemuselo 
být znovu měněno



B2015-Z2f-1 -591395

B2015-Z2f-2 -591340

B2015-Z2f-3 -591370

B2015-Z2f-4 -591350

B2015-Z2f-5 -591300

B2015-Z2f-6 -591330

MBK 23191/2014 z 30.06.2014 Marta 
Jirůšková, z.ú. Žižlavice - návrh na 
rozšíření ploch rekreační zástavby za 
účelem vlastního využití (následný převod 
vlastnictví na manžele Hlavaté)

zamítnout v odkazu na 
dřívější nesouhlas OŽP 
MěÚ Blansko

prověřit možnost zřízení 
zahrady v souvislostech 
záměru manž. Hlavatých 
(stabilizace či úprava 
účelové komunikace)

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy.     
                         Konkrétní 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m, na 
minimalizaci vlivu staveb 
na krajinu (1NP) a 
zachování remízku

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (převažující  
přírodní charakter bez 
stavebního využití), neboť 
Zastupitelstvo schválilo 
pořízení změny s výhradou 
- nepodporuje rozvoj 
rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 23192/2014 z 30.06.2014 Pavel a 
Jitka Šenkovi, z.ú. Žižlavice - návrh na 
rozšíření ploch rekreační zástavby za 
účelem vlastního využití (při jednáních 
argumentováno okusem výsatby zvěří). 
Pozemek byl oplocen bez povolení v 
rozporu se změnou původního ÚPn SÚ 
Blansko T12

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit možnost vymezení 
zahrady bez možnosti 
výstavby objektu 
individuální rekreace 
(chaty) a bez ovlivnění 
současného krajinného 
rázu a rekreačního 
potenciálu celého území

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy.     
                          Konkrétní 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m a 
na minimalizaci vlivu 
staveb na krajinu  (1NP)

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (převažující  
přírodní charakter bez 
stavebního využití). 
Zastupitelstvo schválilo 
pořízení s výhradou, 
protože zde nepodporuje 
rozvoj rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 23193/2014 z 30.06.2014 Pavel a 
Jitka Šenkovi, z.ú. Žižlavice – stejně jako 
MB23192/2014 (B2015-Z2f2)

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit možnost vymezení 
zahrady bez možnosti 
výstavby objektu 
individuální rekreace 
(chaty) a bez ovlivnění 
současného krajinného 
rázu a rekreačního 
potenciálu celého území 

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy, 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m a 
na minimalizaci vlivu 
staveb na krajinu  (1NP)

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (převažující  
přírodní charakter bez 
stavebního využití). 
Zastupitelstvo schválilo 
pořízení s výhradou, 
protože zde nepodporuje 
rozvoj rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 23195/2014 z 30.06.2014 Pavel a 
Jitka Šenkovi, z.ú. Žižlavice - návrh na 
zohlednění původní rekreační funkce dle 
změny předchozí platné ÚPD (Změna Úpn 
SÚ Blansko T12)

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit možnost vymezení 
zahrady v souvislostech 
původního návrhu na 
změnu funkčního využití 
ploch ÚPn SÚ Blansko 
(Změna T12), primárně 
bez možnosti výstavby 
objektu individuální 
rekreace (chaty) a bez 
negativního ovlivnění 
krajinného rázu

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015,OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy, 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m, na 
minimalizaci vlivu staveb 
na krajinu (1NP) a 
zachování remízku

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (převažující  
přírodní charakter a vliv 
lesa). Zastupitelstvo 
schválilo pořízení s 
výhradou, protože zde 
nepodporuje rozvoj 
rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 23196/2014 z 30.06.2014 Pavel 
Prokop, z.ú. Žižlavice - návrh na vymezení 
ploch individuální rekreace. Dle předchozí 
platné ÚPD (Změna ÚPn SÚ Blansko T12) 
se jednalo o návrhové plochy 
neoplotitelných sadů

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit možnost vymezení 
zahrady bez možnosti 
výstavby objektu 
individuální rekreace 
(chaty) a bez ovlivnění 
krajinného rázu

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015,MBK 
32956/2015,OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m, 
nesouhlas s oplocením

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (vliv lesa). 
Zastupitelstvo schválilo 
pořízení s výhradou, 
protože zde nepodporuje 
rozvoj rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 23197/2014 z 30.06.2014 Josef 
Dvořáček, z.ú. Žižlavice - návrh na 
zohlednění původní rekreační funkce dle 
změny předchozí platné ÚPD (Změna Úpn 
SÚ Blansko T12)

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit pouze možnost 
vymezení menšího 
rozsahu ploch zahrad bez 
rozšíření a ovlivnění 
současného rekreačního 
potenciálu území 

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 
32061/2015,MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
nesouhlas z důvodu 
zachování prostupnosti 
území

oproti doporučení 
Pořizovatele ÚPD a 
dosavadním výsledkům 
projednání požaduje 
prověření možného 
rozsahu rozšíření sadů a 
zahrad v rámci celkového 
prověření daného území 
tak, aby byl zachován jeho 
přírodní charakter a kvalita 
rekreační funkce dříve 
vymezených zastavěných 
a zastavitelných ploch



B2015-Z2f-7 -591430

B2015-Z2f-8 -591380

B2015-Z2g prověřit -592590

B2015-Z2h-1 prověřit -591395

B2015-Z2h-2 prověřit -591430

B2015-Z2i prověřit možný rozsah prověřit -589885

MBK 23198/2014 z 30.06.2014 Jindřiška 
Petlachová, z.ú. Žižlavice – návrh na 
zohlednění původní rekreační funkce dle 
změny předchozí platné ÚPD (Změna Úpn 
SÚ Blansko T12)

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit pouze možnost 
vymezení menšího 
rozsahu ploch zahrad bez 
rozšíření a ovlivnění 
současného rekreačního 
potenciálu území 

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
zachování remízků a 
nesouhlas z důvodu 
zachování prostupnosti 
území

vzhledem k charakteru 
území a dosavadním 
výsledkům projednání 
doporučuje projektantovi 
stabilizovat současné 
využití území. Rekreační 
funkce navazujících ploch 
je zde založena na střídání 
zemědělsky využívaných a 
ostatních ploch, celoplošné 
využití pro rekreaci proto 
není vhodné

MBK 23199/2014 z 30.06.2014 Ing. Petr 
Novohradský, z.ú. Žižlavice - návrh na 
zohlednění původní rekreační funkce dle 
změny předchozí platné ÚPD (Změna Úpn 
SÚ Blansko T12) spojený s 
neprojednaným návrhem komunikace

zamítnout v odkazu na 
nesouhlas OŽP MěÚ 
Blansko

prověřit pouze možnost 
vymezení ploch zahrad 
bez rozšíření či ovlivnění 
rekreačního potenciálu 
území, v souvislosti s jeho 
dopravním napojením. Při 
řešením v souvislostech 
budou zkoumány různé 
směry komunikačního 
napojení

prověřit možnost vymezení 
zahrádek bez rekreačních 
objektů 

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy, 
zachování mezí a remízků 
a nesouhlas z důvodu 
zachování prostupnosti 
území

vzhledem k charakteru 
území a dosavadním 
výsledkům projednání 
doporučuje projektantovi 
ÚP Blansko neměnit 
funkční využití ploch, 
neboť rekreační funkce 
území je zde založena na 
střídání zemědělsky 
využívaných a ostatních 
ploch, celoplošné využití 
pro rekreaci proto není 
vhodné

MBK 23555/2014 z 01.07.2014 Bc. Martin 
Nippert, z.ú. Písečná – návrh na přeřazení 
původních ploch nezastavěného území 
(aktuálně plochy zemědělské výroby) do 
ploch smíšených obytných

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit v souvislostech 
návrhu na využití ploch 
území rezervy bydlení 
(Dosedla) a v 
souvislostech záměru 
Krejčí (dlouhodobé aktivity 
v území) – je nutno řešit 
funkční vztahy

KrÚ Jmk – EIA, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, neadresně KHS 
JMK, KHSJM 44001/2015/BK, 
MBK 33208/2015

Obecný požadavek na 
posouzení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví - 
předpokládána kolize 
funkčních typů

vzhledem k větší 
vzdálenosti od existující 
infrastruktury a nevyužití 
předřazeného území 
nepředpokládá vymezení 
zastavitelných ploch 
bydlení v protilehlých 
plochách územních rezerv 
a doporučuje projektantovi 
změny ÚP Blansko prověřit 
pouze vzájemný vztah 
tohoto požadavku a 
sousedních zemědělsky 
využívaných pozemků 

MBK 26714/2014 z 30.07.2014 David 
Hlavatý, z.ú. Žižlavice – návrh na změnu 
využití pozemku v současnosti užívaného 
jako zahrada, na pozemek rekreace s 
rekreačním objektem (chatou)

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit možnost změny 
funkčního využití v 
souvislosti s prověřením 
dopravního napojení ploch. 
Možnost dalšího 
rozšiřování rekreační 
zástavby byla v celém 
území části města Blansko 
– Žižlavice samosprávou 
odmítnuta z důvodu 
neexistující nebo 
nevyhovující veřejné 
infrastruktury

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m a 
minimalizaci vlivu staveb 
(1NP)

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (převažující  
přírodní charakter a vliv 
lesa). Zastupitelstvo 
schválilo pořízení s 
výhradou, protože zde 
nepodporuje rozvoj 
rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 26715/2014 z 30.07.2014 Blanka 
Hlavatá, z.ú. Žižlavice - návrh na rozšíření 
ploch rekreační zástavby za účelem 
vlastního využití. Požadavek byl 
doplňujícím podkladem funkčně provázán 
s předmětem MBK 23191/2014 (B2015-
Z2f-1). Došlo k majetkovému převodu 
sousedního pozemku

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit možnost zřízení 
zahrady nebo rozšíření 
stávajících ploch rekreace  
v souvislostech se 
stabilizací či úpravou 
přítomné účelové 
komunikace

KrÚ Jmk – ZPF, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
lesy a krajina, MBK 
32061/2015 MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m a 
minimalizaci vlivu staveb 
na krajinu  (1NP)

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území (převažující  
přírodní charakter a vliv 
lesa). Zastupitelstvo 
schválilo pořízení s 
výhradou, protože zde 
nepodporuje rozvoj 
rekreace, ale pouze 
rozšíření sadů a zahrad

MBK 29013/2014 z 22.08.2014 Věra 
Svačinová, z.ú. Těchov – izolovaný návrh 
na zřízení zahrady navazující na zastavěné 
území

prověřit možnosti změn v 
území

OŽP MěÚ BK – krajina, MBK 
32061/2015, MBK 
32581/2015, AOPK ČR a 
SCHKO MK EVL a NATURA 
2000, SR/0307/JM/2015-3, 
MBK 32435/2015, neadresně 
MO ČR, MOCR 13709-
1/2015-6440, MBK 
30507/2015

Upozornění na lokalizaci 
plochy v CHKO Moravský 
kras.                                    
                           Souhlas 
se změnou využití v 
rozsahu plochy dle grafiky 
Zadání.                               
                Dotčení RR 
směru vyloučeno

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu tak, aby nedošlo ke 
konfliktu se zájmy ochrany 
přírody a krajiny



B2015-Z2j-1 prověřit -590570

B2015-Z2j-2 prověřit -590575

B2015-Z2k prověřit možný rozsah prověřit -593170

B2015-Z2l prověřit -592805

B2015-Z2m prověřit -594220

B2015-Z2n prověřit možný rozsah prověřit -594960

MBK 30128/2014 z 03.09.2014 Ing. Marta 
Franková, z.ú. Těchov – návrh změny 
využití zahrady na pozemek záměru 
rodinného domu uplatněný v součinnosti s 
vlastníkem sousedního pole

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit celkové možnosti 
změn v území s 
nevyhovující 
infrastrukturou

KrÚ Jmk – EIA a ovzduší, 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, neadresně KHS 
JMK, KHSJM 44001/2015/BK, 
MBK 33208/2015           

Nesouhlas z důvodu 
ochrany krajinného rázu

vzhledem k charakteru 
území a dosavadním 
výsledkům projednání 
doporučuje projektantovi 
ÚP Blansko neměnit 
funkční využití ploch do 
doby rozšíření veřejné 
infrastruktury

MBK 30240/2014 z 04.09.2014 MUDr. Eva 
Petrová, z.ú. Těchov – návrh na vymezení 
zastavitelných ploch bydlení uplatněný v 
součinnosti s vlastníkem sousední zahrady

zamítnout v odkazu na §55 
odst.4 SZ

prověřit celkové možnosti 
změn v území s 
nevyhovující 
infrastrukturou – výraznější 
rozšíření zastavitelných 
ploch bylo odmítnuto při 
hodnocení návrhu B2015-
A1a

KrÚ Jmk – ZPF a krajina, JMK 
108336/201, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 
32061/2015,MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
nesouhlas z důvodu 
ochrany krajinného rázu

vzhledem k charakteru 
území a dosavadním 
výsledkům projednání 
doporučuje projektantovi 
ÚP Blansko neměnit 
funkční využití ploch a 
charakter území na 
přechodu zastavěného a 
nezastavěného území

MBK 40836/2014 z 01.12.2014 Josef 
Ševčík, z.ú. Horní Lhota – izolovaný návrh 
na zohlednění privátního majetku

prověřit v širších 
souvislostech, včetně 
vyhodnocení navazujících 
zastavitelných ploch RP 
LUHY z roku 2004)

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – rozsah 
stabilizovaných ploch 
bydlení bude v daném 
místě prověřen 
projektantem Změny ÚP 
Blansko s přihlédnutím k 
uplatněnému návrhu

MBK 41513/2014 z 04.12.2014 Libor 
Fojtík, z.ú. Blansko, ul. Gellhornova – 
izolovaný návrh na zohlednění privátního 
majetku

prověřit celkové možnosti 
změn v území – v daném 
území existují další výrobní 
aktivity, v ÚP Blansko bylo 
rovněž regulováno budoucí 
využití areálu ČKD Blansko

prověřit v širších 
souvislostech, včetně 
vyhodnocení navazujících 
ploch zobrazených v ÚP 
Blansko odchylně od 
skutečného využití

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu, společně s 
navazujícími plochami tak, 
aby funkční využití ploch 
souvisejícího území 
odpovídalo možnostem 
daného území a nemuselo 
být znovu měněno

MBK 3040/2015 z 23.01.2015 Ing. Eva 
Stejskalová, z.ú. Staré Blansko – 
nekonkrétní záměr na umístění rodinného 
domu do nezastavěného území

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit – přípustnost 
změny bude prověřena v 
rámci jejího projednání

OŽP MěÚ BK – lesy a krajina  
  MBK 32061/2015 MBK 
32581/2015

Nesouhlas se zásahem do 
plochy lesního pozemku 
bez závažných 
celospolečenských účelů a 
nesouhlas z důvodu 
ochrany VKP lesa

oproti dosavadním 
výsledkům projednání 
požaduje prověření změn v 
území  projektantem 
Změny ÚP Blansko s tím, 
že bere na vědomí 
možnost uplatnění 
nesouhlasných stanovisek 
dotčených orgánů a 
neúspěchu projednání

MBK 9997/2015 z 16.03.2015 Alexandr 
Vít, z.ú. Hořice u Blanska - navrhovatel 
rozporoval řešení ÚP Blansko až po jeho 
vydání, nesouhlasí s vymezením 
veřejného prostranství

prověřit v širších 
souvislostech, celý 
komunikační prostor 
společně s předmětem 
návrhu MBK 10001/2015 
(Z2015-Z2o)

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – 
projektantem Změny ÚP 
Blansko bude prověřen 
možný rozsah 
stabilizovaných ploch 
bydlení



B2015-Z2o prověřit -595015

B2015-Z2p prověřit prověřit -594005

B2015-Z2q prověřit -594190

B2015-Z2r prověřit -593100

B2015-Z2s prověřit -593185

B2015-Z2t prověřit -592955

MBK 10001/2015 z 16.03.2015 Tomáš Vít, 
z.ú. Hořice u Blanska - navrhovatel 
rozporoval řešení ÚP Blansko po jeho 
vydání, nesouhlasí s vymezením 
veřejného prostranství

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit v širších 
souvislostech, celý 
komunikační prostor 
společně s předmětem 
návrhu MBK 9997/2015 
(Z2015-Z2n)

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – 
projektantem Změny ÚP 
Blansko bude prověřen 
možný rozsah 
stabilizovaných ploch 
bydlení

MBK 10161/2015 z 16.03.2015 Josef 
Musil, z.ú. Nad cihelnou – původní návrh 
na vymezení odstavných ploch byl 
doplněn informací o záměru garážových 
objektů

prověřit celkové možnosti 
změn v území

OŽP MěÚ BK – krajina, MBK 
32061/2015,MBK 32581/2015

Uplatněn nesouhlas z 
důvodu ochrany krajinného 
rázu, využití je možné 
pouze pod současným 
určením pozemků v KN

vzhledem k dosavadním 
výsledkům projednání lze k 
výraznějším změnám v 
území  předpokládat 
oplatnění nesouhlasu 
dotčeného orgánu, proto by 
měl projektant ÚP Blansko, 
v případě zohlednění 
návrhu, precizovat 
odůvodnění s přihlédnutím 
k celkovému charakteru a 
možnostem dotčeného 
území

MBK 11211/2015 z 25.03.2015 Ladislav 
Křenek, z.ú. Nad cihelnou – navrhovatel si 
přeje zohlednit současné poměry v území 
a zohlednit konkrétní záměry

prověřit možný rozsah 
změn

prověřit celkové možnosti 
změn v území bez 
významnějších dopadů na 
jeho současný charakter

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – 
projektantem Změny ÚP 
Blansko bude prověřen 
možný rozsah 
stabilizovaných ploch 
bydlení

MBK 11746/2015 z 26.03.2015 Jiří 
Mojžíšek a Vratislav Zouhar, z.ú. 
Klepačov – společně uplatněný návrh na 
změnu funkčního využití (Zouhar) a 
rozšíření zastavitelných ploch bydlení

prověřit celkové možnosti 
změn v území - problém 
nevyužitého předřazeného 
území s nevyhovující 
infrastrukturou

prověřit v souvislostech 
aktuální situace přípravy 
záměrů více samostatně 
postupujících subjektů v 
předřazeném území

KrÚ Jmk – ZPF a krajina, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015

Pouze obecný požadavek 
na prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
minimalizaci vlivu na 
krajinný ráz (1NP)

bere na vědomí – jedná se 
o území, jehož využití je 
podmíněno úpravou 
veřejné infrastruktury a 
rozsah nových  
zastavitelných ploch zde 
bude stanoven 
projektantem Změny ÚP 
Blansko v obecně 
udržitelném rozsahu a 
vzájemných funkčních 
souvislostech

MBK 13405/2015 z 09.04.2015 SP Assist 
s.r.o., z.ú. výrobní areál při ul. 
Masarykova – návrh na zařazení areálu do 
smíšených ploch obytných – městských

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit celkové možnosti 
změn v území

neadresně KrÚ Jmk – EIA a 
ovzduší, JMK 108336/2015, 
MBK 32956/2015

Pouze obecný požadavek 
na posouzení vlivů na 
životní prostředí - 
předpokládána kolize 
funkčních typů a negativní 
vlivy dopravy

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu, včetně posouzení 
vztahu k souvisejícímu 
území

MBK 13409/2015 z 09.04.2015 SP Assist 
s.r.o, z.ú. ul. Dvorská, OC Sever – návrh 
na zařazení areálu do smíšených ploch 
obytných – městských

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit celkové možnosti 
změn v území

neadresně KrÚ Jmk – EIA,  
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015

Pouze neadresný obecný 
požadavek na posouzení 
vlivů na životní prostředí - 
předpokládána kolize 
funkčních typů

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu, včetně posouzení 
vztahu k souvisejícímu 
území



Seznam vlastních podnětů na prověření možnosti změny ÚP Blansko

B2015-A1a -590605

B2015-A1b prověřit prověřit -591165

B2015-A1c prověřit prověřit -591050

B2015-A1d prověřit -590060

B2015-A1e prověřit prověřit -593010

B2015-A1f prověřit -589925

plochy orné půdy navazující na západní 
okraj zastavěného území Těchova, 
prověření možnosti rozšíření 
zastavitelných ploch v souvislosti 
s aktuálně uplatněnými návrhy B2015-Z2j-
1 (Franková) a B2015-Z2j-2 (Petrová) – 
Pořizovatelem byla otevřena otázka ploch 
nezastavěného území, navazujících na 
zastavěná území, které byly předmětem 
dříve prosazovaných záměrů

zamítnout v odkazu na §55 
odst.4 SZ

nesouhlas s rozšířením 
zastavěného území do 
doby vyčerpání dříve 
vymezených 
zastavitelných ploch. 
Případné změny v 
předřazeném území 
(návrhy B2015-Z2j1, 
B2015-Z2j 2 na hranici 
zastavěného území) řešit 
uzavřeným způsobem, 
kompaktní uzavřenou 
strukturou

nesouhlas s rozšířením 
zastavěného území z 
důvodu nevyužití 
předřazeného území a 
nevyhovující infrastruktury

neadresně KrÚ Jmk – ZPF, 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
krajina, MBK 32061/2015, 
MBK 32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy.     
                        Nesouhlas 
z důvodu ochrany 
krajinného rázu

Pořízení změny bylo 
Zastupitelstvem města 
Blansko zamítnuto, proto 
nebude projektantem 
řešeno 

lokalita Z11 na k.ú.Těchov v části města 
Blansko – Češkovice, prověření možnosti 
rozšíření při západním okraji ploch 
realizovaného záměru rodinných domů. 
Plochy funkčního typu NZ.1 do BI – není 
zřejmý postoj investora infrastruktury 
předřazeného území

prověřit možný rozsah – 
vztah k privátní investici a 
50m pásmu lesa

neadresně KrÚ Jmk – ZPF 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015, OŽP MěÚ BK – 
lesy, MBK 32061/2015, MBK 
32581/2015

Obecný požadavek na 
prověření nezbytnosti 
dotčení ploch orné půdy a 
požadavek na 
respektování zúženého 
pásma lesa 20 až 25m

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu, včetně posouzení 
vztahu k existujícím 
limitům a souvisejícímu 
území

lokalita Z11 na k.ú.Těchov v části města 
Blansko – Češkovice, prověření možnosti 
rozšíření na jižním okraji. Plochy 
funkčního typu ZO do ZS v 
bezpečenostním pásmu VTL plynovodu

prověřit celkové možnosti 
změn v území – správce 
plynovodu využití ploch 
jako zahrad rodinných 
domů nevylučuje, Město 
Blansko zde záměr 
cyklotrasy nepřipravuje 

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu, včetně posouzení 
vztahu k existujícím 
limitům a souvisejícímu 
území, přičemž veřejné 
funkce využití privátních 
ploch nijak nedeterminují. 
Změnu vy využití pozemků 
je možno řešit v 
majetkových hranicích ve  
funkčním typu ZS

lokalita Z3 na k.ú.Těchov - návrh 
dopravního skeletu a prověření vymezení 
zastavitelné plochy za řadovými rodinnými 
domy – dlouhodobě pasivní území s 
izolovanými záměry

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit dopravně 
infrastrukturní skelet 
uceleným způsobem 
(funkční struktura)

neadresně MO ČR, MOCR 
13709-1/2015-6440, MBK 
30507/2015

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu. Dotčení 
RR směru vyloučeno

bere na vědomí – 
konkretizovat veřejnou 
infrastrukturu nebo 
předepsat konkrétnější 
podmínky využití či 
podmiňující opatření s 
cílem potlačení snah o 
využití původní 
zemědělské parcelace

lokalita u rybníku Moravského rybářského 
svazu u Sloupečníku na k.ú.Blansko, 
prověření hranice mezi funkčními 
plochami BI a ZP – v území došlo ke 
změnám využití a členění ploch, byly 
představeny záměry, které blokovalo 
zařazení pozemků v ÚP Blansko 

prověřit celkové možnosti 
změn v území

SPÚ KPÚ pro JMK pBK, SPU 
442361/2015, MBK 
30595/2015

Požadavek na protierozní a 
protipovodňová opatření je 
v jiné části údolí 
Sloupečníku, na pomezí 
k.ú. Ráječko a K.ú. Horné 
Lhota u Blanska

bere na vědomí – 
projektantem Změny ÚP 
Blansko bude prověřena 
definitivní podoba území

veřejná dopravní a technická 
infrastruktura v části města Blansko – 
Obůrka – v území byla v ÚP Blansko 
navržena úprava veřejných prostranství se 
kterou se neztotožnili vlastníci pozemků, 
navrhují se i zařízení technické 
infrastruktry (vodovod)

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit ve spolupráci s 
odborem INV

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn Úp 
Blansko.

bere na vědomí – 
projektantem Změny ÚP 
Blansko bude prověřena 
definitivní podoba území, 
budou konkretizovány a 
odůvodněny plochy pro 
budoucí dopravní propojení



B2015-A1g prověřit prověřit -593030

B2015-A1h prověřit -592570

B2015-A1i zohlednit studii -593670

B2015-A1j prověřit prověřit -593865

B2015-A1k prověřit -593510

B2015-A1l prověřit -593500

veřejná dopravní a technická 
infrastruktura v severozápadní části města 
Blansko – Horní Lhota - v území došlo ke 
změnám (umístění staveb), které naznačily 
nutnost úpravy jeho výsledného 
uspořádání (obsluha, popř. celkový rozsah 
zastavitelných ploch)

prověřit celkové možnosti 
změn v území

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn Úp 
Blansko.

bere na vědomí – 
projektant prověří rozsah 
zastavěného území a 
zastavitelných ploch, 
včetně jejich infrastrukturní 
obsluhy

veřejná dopravní a technická 
infrastruktura v návaznosti na ul. Polní v 
části města Blansko – Klepačov – realizací 
privátních záměrů došlo k omezení 
propustnosti území

prověřit celkové možnosti 
změn v území

prověřit, tzn. navrhnout 
definitivní komunikační 
skelet a příslušná opatření

Připomínky (nesouhlasy) 
vlastníků potenciálně 
dotčených pozemků: Götzovi, 
MBK 33167/2015, Jelínkovi, 
MBK 33169/2015, Zukal, MBK 
33181/2015

Řešení bude hledáno v 
součinnosti Města Blansko 
a projektanta územního 
plánu na základě SZ ust. 
§18 odst.1 a 2 

bere na vědomí – 
projektant prověří nezbytný 
rozsah a funkční využití 
ploch, souvisejících s 
výhledovým rozšířením 
zástavby jižním a 
jihovýchodním směrem. 
Samospráva Města 
Blansko preferuje dopravní 
model jednosměrného 
zaokruhování 

přemostění Svitavská – Brněnská, 
konkretizace řešení dopravního propojení 
západně od ul. Fügnerova – odbor INV 
projednává konkrétní technické řešení s 
OD KrÚ Jmk

zohlednit zpracovanou 
studii

v případě dohody s KÚ 
Jmk zohlednit 
zpracovanou studii

KrÚ Jmk – EIA a doprava, 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015

Pouze obecný požadavek 
na posouzení vlivů na 
životní prostředí pro 
možnou kolizi funkčních 
typů a konkrétní 
požadavek na šíři koridoru 
VPS +10m oboustranně

doporučuje zohlednit 
zpracovaný návrh 
technického řešení (studii) 
v plném rozsahu s 
oboustranným rozšířením 
ploch (rezerv pro realizaci 
budoucích veřejných 
prostranství) v dimenzi od 
10m

územní rezerva pro přemostění na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka a 
konkretizace funkčního využití – vlivem 
chybějící koncepce není zřejmé 
opodstatnění navrženého opatření, 
omezujícícho vlastníky přítomných 
pozemků a staveb

prověřit celkové možnosti 
změn v území

KrÚ Jmk – vod.hosp. a EIA, 
JMK 108336/2015, MBK 
32956/2015

Obecný požadavek na 
posouzení vlivů na 
vymezené záplavové 
území a životní prostředí - 
předpokládána kolize 
funkčních typů

bere na vědomí – 
projektant ÚP Blansko 
prověří nutnost vymezení 
ploch územní rezervy pro 
dopravní propojení 
zastavěných území a po 
prověření perspektivy 
současného stavu stanoví 
vhodné funkční využití 
ploch

prověření nástrojů regulace pro území 
středu města (plocha přestavby P14) – na 
základě novely stavebního zákona bude 
ukončen režim omezení nekoncepční 
zástavby požadavkem na zpracování 
územní studie

definovat rozsah území a 
režim

prověřit rozsah území a 
konkrétní nástroj. Rozvoj 
území bude i nadále 
regulován

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – 
projektant ÚP Blansko 
navrhne podmínky využití 
území, včetně případných 
požadavků na podrobnější 
dokumentaci nebo územně 
plánovací podklady s tím, 
že samospráva Města 
Blansko nedefinovala v 
přestavbových plochách 
hotelu DUKLA žádné 
požadavky 

prověření nástrojů regulace pro území 
areálu ADAST (plocha přestavby P9)

definovat rozsah území a 
režim

prověřit rozsah řešeného 
(regulovaného) území a 
konkrétní nástroj.

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

bere na vědomí – 
projektant ÚP Blansko 
navrhne podmínky využití 
území, včetně případných 
požadavků na podrobnější 
ÚPD nebo ÚPP s tím, že 
samospráva Města 
Blansko v přestavbových 
plochách výrobního 
závodu nedefinovala 
žádné konkrétní návrhy 
změn s výjimkou 
pobecného požadavku na 
kapacitní parkování 



B2015-A1m prověřit prověřit -593355

Seznam návrhů pořizovatele na úpravy řešení ÚP Blansko dle skutečnosti

zohlednit zohlednit zohlednit -595170

B2015-S1b zohlednit zohlednit -592795

B2015-S1c zohlednit zohlednit zohlednit využití ploch -590970

B2015-S1d zohlednit zohlednit zohlednit využití ploch -593550

nová trasa výtlaku městské ČOV 
plánovaná v souvislosti se záměrem 
využití hydrostatického tlaku přečištěných 
vod – řešení, které nebylo zařazeno do 
záměrů ÚAP ORP Blansko

prověřit vykonatelnost 
(OŽP – ochrana 
povrchových vod)

KrÚ Jmk – EIA, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015

obecný požadavek na 
posouzení vlivů na životní 
prostředí

bere na vědomí - 
doporučuje zohlednit 
zpracovaný návrh 
technického řešení (studii) 
a ošetřit vlivy stavby s 
cílem jejího 
bezproblémového 
projednání

B2015-S1a

zohlednění privátních ploch RD Blansko – 
Hořice 6. Duplicitní podnět MBK 
9996/2015 z 16.03.2015 (totožný předmět 
a navrhovatel jako v podání MBK 
02024/2012 z 18.01.2012 - Ludmila 
Vítová, B2013-Z1a) – plochy dvora 
rodinného doma bez veřejné funkce

zohlednit funkční vztahy v 
území

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

zohlednění skutečného využití pozemků 
RD Blansko – Horní Lhota č.p.39 
(automechanická dílna, Hudec) – zástavba 
v ploše zahrady rodinného domu u 
stávající účelové komunikace

zohlednit funkční vztahy v 
území

KrÚ Jmk – EIA, JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015

Obecný požadavek na 
posouzení vlivů na životní 
prostředí - předpokládána 
kolize funkčních typů

bere na vědomí - 
doporučuje zohlednit 
využití ploch s ošetřením 
případných negativních 
vlivů

zohlednění skutečného využití pozemku 
chaty č.e.23 v části města Blansko – 
Češkovice, p.č.967 v k.ú.Těchov, za 
hotelem Panorama (majetkové 
vypořádání)

zohlednit funkční vztahy v 
území

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

zohlednění skutečného využití pozemků 
rozvodny E.ON distribuce a.s. nad Starým 
Blanskem, pozemek p.č.499/3 
v k.ú.Blansko (součást oploceného areálu)

zohlednit funkční vztahy v 
území

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu



B2015-S1e zohlednit zohlednit zohlednit využití ploch -593235

B2015-S1f zohlednit zohlednit -593300

B2015-S1g zohlednit zohlednit -589535

Ing. arch. Jiří Kouřil
ved. odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko, za pořizovatele ÚP Blansko

zohlednění skutečného využití pozemků 
p.č.984/22 a 984/60 v k.ú.Blansko, 
v průmyslové zóně při ul. Pražská 
(realizované průmyslové objekty) – 
realizované stavby

zohlednit funkční vztahy v 
území

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
připomínkovaným 
předmětem projednání 
návrhu Zadání změn 
územního plánu

zohlednění ploch parkoviště v ul. Edvarda 
Beneše (kolize záměru a prvku ÚSES byla 
řešena s příslušným úřadem a prověřena 
v režimu EIA) – realizovaná stavba

zohlednit funkční vztahy v 
území

KrÚ Jmk – vodní hosp., JMK 
108336/2015, MBK 
32956/2015

Pouze obecný požadavek 
na posouzení vlivů na 
záplavové území – zde se 
však jedná pouze o 
zohlednění stavu. Stavba 
parkoviště byla projednána 
v režimu EIA

zohlednit využití ploch, 
jedná se o dokončenou 
stavbu

zohlednění dohod o poloze vnitřního 
infrastrukturního skeletu zastavitelné 
plochy Z28 v Těchově (Štelclovi – Henzel)

zohlednit funkční vztahy v 
území

AOPK ČR a SCHKO MK EVL 
a NATURA 2000, 
SR/0307/JM/2015-3, MBK 
32435/2015

Návrh na pořízení změny 
ÚP Blansko nebyl 
rozporovaným předmětem 
projednání návrhu Zadání 
změn územního plánu, 
protože bude zachováno 
původní vymezení 
zastavitelné plochy

bere na vědomí – bude 
prověřeno projektantem 
Změny ÚP Blansko v 
rozsahu uplatněného 
návrhu (dříve vymezených 
zastavitelných ploch) tak, 
aby nedošlo ke konfliktu se 
zájmy ochrany přírody a 
krajiny. Dojde zde pouze k 
posunu části 
infrastrukturního skeletu

V Blansku dne 12.11.2015


