
 

 

„...Quodam tempore episcopus Olomucensis Henricus 
in villa, quae Blansko vocatur, ecclesiam 
constructurus erat, haec enim villa multo ante 
tempore sub potestate praedecessorum eius fuerat, 
Wratizlaus antem, unus de ducibus Moraviae, 
bonum propositum boni pontificis, ut cognovit, 
curiose pertractare coepit qualiter hoc propositum 
destruere posset...“  

„...Kdysi chtěl biskup olomoucký Jindřich stavět 
kostel ve vsi, která se nazývá Blansko, neboť ta ves 
od dávných časů patřívala pod moc jeho 
předchůdců. Ale Vratislav, jeden z knížat 
moravských, jakmile zvěděl o dobrém úmyslu 
dobrého biskupa, počal pilně pracovati o tom, jak by 
mohl ten úmysl překaziti...“  
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A. ŘEŠENÍ ZMĚNY B2013-Z1B,C,F,I ÚP BLANSKO 

A.1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Změna B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko má vliv na vymezené zastavěné území obce v předmětu Změny Z1f 
(pozemek p.č. 525/11 se stavbou na pozemku p.č.525/12, oba v k.ú.Těchov). 
 

A.2 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 
Změna B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko nemá vliv na stanovenou koncepci rozvoje území obce, ochrany 
a rozvoje jeho hodnot. 

A.2.1 Východiska 

A.2.1.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

Vypouští se text: 

ÚP Blansko je v souladu s dokumentací ZÚR, vydanou dne 22.9.2011 (v současné době ještě nenabyla 
účinnosti). 

Je zakresleno území s návrhem protipovodňových opatření PO3 v povodí Svratky v katastrech Dolní 
Lhota a Hořice. 

Je zakreslen návrhový koridor pro vedení VVN napěťové hladiny 110 kV a sice vedení 2x110 kV 
Blansko – Rozstání (dle ZÚR TE24). 

Dle ZÚR je zakreslen nadmístní ÚSES a v řešeném území je zpřesněn na měřítko územního plánu (při 
zachování návazností i širších souvislostí). 

Nahrazuje se textem: 

Dokumentace Zásady územního rozvoje pro Jihomoravský kraj neexistuje. 
 

A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Vypouští se text: 

Územní plán Blansko stanovuje urbanistickou koncepci řešení zástavby města na období cca 8 let, 
poté se předpokládá, že ÚP bude aktualizován. 

Nahrazuje se textem: 

Územní plán Blansko stanovuje urbanistickou koncepci řešení zástavby města na nejbližší období, 
v případě, že dojde ke změnám v podmínek území, bude ÚP aktualizován. 

Blansko 

Jádrové území 

Blansko 

Vypouští se text 2. odstavce: 

ÚP Blansko omezuje suburbánní tendence rozvoje města (přestavba lokalit rekreace na bydlení v RD 
jsou z hlediska ochrany přírody i z hlediska uchování kvalit rekreace na plochách k tomu určených 
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nepřijatelné). Je zohledněn dlouhodobý záměr výstavby cca 20-25 rodinných domů v lokalitě Nad 
Zborovcem (je nutno vybudovat příjezd k lokalitě včetně inženýrských sítí). 

Nahrazuje se textem: 

ÚP Blansko omezuje suburbánní tendence rozvoje města (přestavba lokalit rekreace na bydlení v RD 
jsou z hlediska ochrany přírody i z hlediska uchování kvalit rekreace na plochách k tomu určených 
nepřijatelné). Je zohledněn dlouhodobý záměr výstavby v lokalitě Nad Zborovcem (je nutno vybudovat 
příjezd k lokalitě včetně inženýrských sítí). 

Horní Lhota 

Za třetí odstavec se doplňuje text: 

Do k.ú. Horní Lhota zasahuje malou částí území pro výstavbu RD v Blansku Nad Zborovcem, investora 
AO Real a.s.. 

Těchov 

Těchov 

Vypouští se text: 

Je navržena dostavba souboru rodinných domů v jihozápadní části Těchova a dostavba proluk v obci. 

Nahrazuje se textem: 

Je navržena dostavba souboru rodinných domů v jihozápadní a jihovýchodní části Těchova a dostavba 
proluk v obci. 

A.3.2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby 

Zóna bydlení 

Rozvojové plochy pro bydlení v bytových domech: 

Vypouští se text: 

jsou směrovány pouze do jádrového území Blanska, částečně zasahují do k.ú. Horní Lhota. 

Z1 bydlení hromadné s převahou bytových domů – Luhy 

Z3 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Dvorská 

Z4 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Nad Čertovkou 

Z5 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Na Pískách 

P1 přestavba - ulice Čapkova 

P3 přestavba skladů - Horní Palava 

Nahrazuje se textem: 

jsou směrovány pouze do jádrového území Blanska, částečně zasahují do k.ú. Horní Lhota. 

Z1 bydlení hromadné s převahou bytových domů – Luhy 

Z3 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Dvorská 

Z4 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Nad Čertovkou 

Z5 bydlení hromadné s převahou bytových domů - Na Pískách 

Z50 bydlení hromadné v bytových domech – lom Zborovec 

P1 přestavba - ulice Čapkova 

P3 přestavba skladů - Horní Palava 
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Rozvojové plochy pro bydlení v rodinných domech městského a příměstského typu: 

Vypouští se text: 

Z2 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 

Z8 bydlení individuální s převahou RD městského typu - 9. května 

Z10 – Z12 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z14 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z37 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z38 bydlení individ. s převahou RD městského typu - Sloupečník 

P2 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality 9. května 

P16 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality Sloupečník 

Nahrazuje se textem: 

Z2 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 

Z8 bydlení individuální s převahou RD městského typu - 9. května 

Z10 – Z12 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z14 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Staré Blansko 

Z37 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z38 bydlení individ. s převahou RD městského typu – Sloupečník 

Z48 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Z49 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

P2 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality 9. května 

P16 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chatové lokality Sloupečník 

P17 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad Zborovcem 

P18 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad Zborovcem 

P19 bydlení individ. s převahou RD městského typu - přestavba chat Nad Zborovcem 

Lokality v místních částech: 

Horní Lhota: 

Vypouští se text: 

Z4 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Familiemi 

Z13 bydlení individuální s převahou RD městského typu - Luhy 

Nahrazuje se textem: 

Z4 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Familiemi 

Z13 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Luhy 

Z14 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Nad Zborovcem 

Těchov: 

Vypouští se text: 

Z11 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka 

Z12 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Lesní město 
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Z13 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní město I 

Z24 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní město II 

Nahrazuje se textem: 

Z11 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Vyhlídka 

Z12 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Lesní město 

Z13 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní město I 

Z24 bydlení individuální s převahou RD městského typu – Češkovice, Zahradní město II 

Z28 bydlení individuální venkovské – Těchov Na příčce 

Přehled navrhovaných zastavitelných ploch a ploch přestavby – viz tabulka. 

(přiloženy jsou tabulky pouze pro k.ú. Blansko, Horní Lhota a Těchov, položky dotčené Změnou č. 1 
jsou označeny červeně). 

Tabulka se doplňuje: 



Atelier URBI, 
Brno

Číslo 
plochy

kód využití Bx Px
Blansko  - počet obyv. 21 018 (2010), 7704 trvale obydlených bytů

00 PV plochy veřejných prostranství 58 250 součet ploch

Z 32 DS dopravní infrastruktura silniční
Změnou se 
vypouští

Z 48 BI bydlení individuální - Nad Zborovcem 833

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m.

Z 49 BI bydlení individuální - Nad Zborovcem 3 765

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m.

Z 50 BH bydlení v BD Blansko - lom Zborovec 5 303

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m. Před vydáním územního 
rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky, stanovenými 
právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

P 17 plocha přestavby na BI 3970

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m.

P 18 plocha přestavby na BI 4223

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m.

P 19 plocha přestavby na BI 1931

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 
Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 25m.

Celkem 141 230 58 250

Celkem všechny návrhové plochy

Poznámka

Příloha č.3: PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP BLANSKO

Funkce
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití

426 108

podmínky využití



Číslo 
plochy

kód využití Bx Px

podmínky využití
Funkce

Plocha [m2]                                                                  
podle funkčního 

využití

Z14
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Nad Zborovcem 13 653

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala 
negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak 
povrchové vody do půdy. Objekty v OP lesa min. ve vzdáleností 
25m.

00 PV plochy veřejných prostranství 11 750
60 150 11 750celkem

Horní Lhota  - počet obyv. 399 (2001), 144 bytů (2001)

164 269všechny návrhové plochy celkem



Číslo 
plochy

kód využití Bx Px

podmínky využití
Funkce

Plocha [m2]                                                                  
podle funkčního 

využití

Z 28 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov Na 
příčce 8 779

V co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala 
negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak 
povrchové vody do půdy.

00 PV plochy veřejných prostranství 26 643
196 513 26 643

Těchov  - počet obyv. 551 (2001), 151 bytů (2001)

322 934
celkem
všechny návrhové plochy celkem
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A.4 KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ 

UMÍSŤOVÁNÍ 

A.4.3.2.  Zásobování vodou 

Text se doplňuje o odrážku: 

- zásobování vodou řešit tak, aby v řešeném území byly zajištěny podmínky pro hašení požárů. 

A.5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM 

EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, 
OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ 
Beze změny. 
 

A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM 

VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), 
PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ 

PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK 

PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY 

KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY 

VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) 

A.6.4 Zásady prostorového uspořádání sídla, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu 

A.6.4.1  Zastavěné a zastavitelné území 

Vypouští se text (první dva odstavce): 

Podmínky pro výstavbu: 

Ve městě a v území jeho místních částí je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno respektovat 
charakter okolní zástavby (hmotovou strukturu, výškovou hladinu, způsob zastřešení) a sledovat 
půdorysnou osnovu zástavby – stavební čáru. Nová zástavba v rozvojových plochách bude řešena na 
základě podrobnější dokumentace (regulační plán Luhy, územní studie), s dodržením stanovené 
výškové hladiny (vč. možnosti řešení ustupujícího podlaží u zastřešení plochou střechou nebo podkroví 
ve sklonité střeše). V místních částech bude zástavba řešena formou rodinných domů venkovského 
typu, bytové objekty se zde nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 30% jeho 
celkové rozlohy. 

V místních částech ležících v CHKO Moravský kras (Lažánky, Těchov) jsou z důvodů ochrany 
krajinného rázu přesněji vymezeny podmínky pro prostorové uspořádání nových rodinných domů 
venkovského charakteru. Budou situovány podél komunikace v ulicové zástavbě, budou mít 
jednoduché tvarové řešení, max. 2 nadzemní podlaží (přízemí a podkroví) a tradiční zastřešení. 

Nahrazuje se textem: 

Ve městě a v území jeho místních částí je při dostavbách nebo rekonstrukcích nutno respektovat 
charakter okolní zástavby (městskou blokovou nebo rozvolněnou zástavbu, kompaktní venkovskou 
zástavbu, zemědělské usedlosti) a je třeba zohlednit hmotovou strukturu a výškovou hladinu zástavby. 
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Pokud je to územním plánem předepsáno, bude nová zástavba v rozvojových plochách řešena na 
základě podrobnější dokumentace - regulačních plánů a územních studií, s dodržením stanovené 
výškové hladiny (vč. možnosti řešení ustupujícího podlaží u zastřešení plochou střechou nebo podkroví 
v případě sklonité střechy). V místních částech bude zástavba řešena formou rodinných domů 
venkovského typu, bytové objekty se zde nepřipouštějí. Zastavěná plocha pozemku RD nepřekročí 
30% jeho celkové rozlohy. 

V místních částech ležících v CHKO Moravský kras (Lažánky, Těchov) jsou z důvodů ochrany 
krajinného rázu vymezeny podmínky pro prostorové uspořádání nových rodinných domů venkovského 
charakteru: budou situovány podél komunikace v ulicové zástavbě, budou mít jednoduché tvarové 
řešení a max. 2 nadzemní podlaží (přízemí a podkroví). 

Dále se doplňuje text podmínek pro výstavbu o věty: 

U zastavitelných ploch vymezených v kontaktu s PUPFL se předpokládá jak zachování propustnosti 
území i dostatečného prostoru pro manipulaci dle konkrétních územních podmínek, tak i dodržení 
zákonného nebo řádně stanoveného zúžení pásma lesa. 

V případě sousedství ploch bydlení a ploch s předpokládaným zdrojem hluku nebo v případě kumulace 
funkcí musí být před vydáním územního rozhodnutí deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

A.6.4.3  Výškové zónování a výšková regulace zástavby, intenzity využití v plochách 

Vypouští se text (čtvrtý odstavec) a nahrazuje se textem: 

Přechod do zástavby rodinných domů v lokalitě Na Pískách a Nad Zborovcem (lom) bude řešen formou 
domů s max. 4 NP a ustupujícím podlažím nebo podkrovím. 
 

A.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI 

STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM 

VYVLASTNIT 

A.7.1 Dopravní infrastruktura 

Vkládá se věta: 

Pro stavby dopravní infrastruktury lze případně vyvlastnit i uplatnit předkupní právo. 

A.7.2 Technická infrastruktura 

Vypouští se text:  

WT technická infrastruktura 

• WT01 koridory technické infrastruktury 

• WT02 objekty na sítích technické infrastruktury 

Nahrazuje se textem: 

Pro stavby technické infrastruktury (podzemní koridory) lze případně vyvlastnit, nelze uplatnit 
předkupní právo. 

VT technická infrastruktura 

• VT01 koridory technické infrastruktury 
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• VT02 objekty na sítích technické infrastruktury 

A.7.3 Veřejně prospěšná opatření 

Vypouští se text:  

• WK snižování ohrožení v území povodněmi 

• WU založení prvků územního systému ekologické stability 

k.ú. Blansko: 1019/16-17, 1036/2, 1037, 1038, 1022/17, 1359/2, 1395/11 

k.ú. Horní Lhota: 711-713, 719-725 

k.ú. Lažánky: 717/1-3, 717/19, 717/26, 717/51, 717/59, 717/62-63, 717/68-69, 717/73, 
717/76, 717/79-80, 717/83, 717/85, 717/87, 717/91, 717/93, 717/95-96, 717/98-101, 
717/104-105, 717/107, 717/116-118, 717/122, 717/128-129, 717/156-158, 717/160-163, 
717/166, 717/168, 717/170, 717/172, 717/183, 717/185, 717/187-188, 717/192, 717/194-
196, 717/199, 717/201-202, 717/208-209, 717/211-217, 717/220-222, 717/224-231, 
717/233-243, 717/246, 717/251, 717/254, 717/256, 717/258-260, 717/264-265, 717/267-
268, 717/273, 717/279, 717/282, 717/286-288, 717/290-292, 717/294-300, 717/302-304, 
758/8, 758/14, 758/15, 760-15 

Nahrazuje se textem: 

Pro veřejně prospěšná opatření lze případně vyvlastnit, nelze uplatnit předkupní právo. 

• VK snižování ohrožení v území povodněmi 

• VU založení prvků územního systému ekologické stability 

k.ú. Blansko: 1019/16-17, 1036/2, 1037, 1038, 1022/17, 1359/2, 1395/11 

k.ú. Horní Lhota: 711-713, 719-725 

k.ú. Lažánky: 717/1-3, 717/19, 717/26, 717/51, 717/59, 717/62-63, 717/68-69, 717/73, 
717/76, 717/79-80, 717/83, 717/85, 717/87, 717/91, 717/93, 717/95-96, 717/98-101, 
717/104-105, 717/107, 717/116-118, 717/122, 717/128-129, 717/156-158, 717/160-163, 
717/166, 717/168, 717/170, 717/172, 717/183, 717/185, 717/187-188, 717/192, 717/194-
196, 717/199, 717/201-202, 717/208-209, 717/211-217, 717/220-222, 717/224-231, 
717/233-243, 717/246, 717/251, 717/254, 717/256, 717/258-260, 717/264-265, 717/267-
268, 717/273, 717/279, 717/282, 717/286-288, 717/290-292, 717/294-300, 717/302-304, 
758/8, 758/14, 758/15, 760-15 

A.7.4 Návrh objektů k asanaci 

VA asanace 

Doplňuje se odrážka 

• VA05 k.ú. Blansko, asanace objektu drobné výroby na parcele p.č. 901/28 
 

A.8 VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

A.8.2 Veřejná prostranství 

Vypouští se text:  

• k.ú. Blansko – p.č. 159/1, 541/1, 639/5, 642/13, 700/1, 700/2, 865/19, 889/2, 890/1, 891/1, 
891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 943/1, 961/1, 967/8, 967/12, 967/13, 970/1, 980/7, 
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980/30, 984/1, 984/8, 984/16, 984/22, 984/24, 984/25, 984/33, 984/34, 984/37, 984/40, 
984/41, 984/44, 984/46, 984/52, 984/58, 984/59, 984/60, 984/67, 988/2, 989/1, 1006/40, 
1006/61, 1006/74, 1309/1, 1311/1, 1387/1, 1754/34, 1754/35, 1754/68, 1754/69, 4234 

Nahrazuje se textem: 

• k.ú. Blansko – p.č. 159/1, 541/1, 639/5, 642/13, 700/1, 700/2, 865/19, 889/2, 890/1, 891/1, 
891/5, 891/6, 891/7, 891/8, 891/9, 901/28, 901/56, 903/2, 905/1,5,6, 908/21,24, 
919/4,5,6,7, 920/2, 935/1,2, 939/5,6, 943/1, 961/1, 967/8, 967/12, 967/13, 970/1, 980/7, 
980/30, 984/1, 984/8, 984/16, 984/22, 984/24, 984/25, 984/33, 984/34, 984/37, 984/40, 
984/41, 984/44, 984/46, 984/52, 984/58, 984/59, 984/60, 984/67, 988/2, 989/1, 1006/40, 
1006/61, 1006/74, 1309/1, 1311/1, 1387/1, 1754/34, 1754/35, 1754/68, 1754/69, 4234 

Vypouští se text:  

• k.ú. Těchov – p.č. 358, 361, 363, 365, 367, 368, 369/1, 369/2, 370, 371, 372, 373, 374, 
376/1, 376/2, 377, 379/1, 379/2, 380, 382/1, 382/2, 383/2, 393, 396/1, 398, 399, 402/1, 
402/2, 410, 1322/1, 1322/6, 1322/7, 1322/9, 1322/10, 1322/19 

Nahrazuje se textem: 

• k.ú. Těchov – p.č. 141, 142, 358, 361, 363, 365, 367, 368, 369/1, 369/2, 370, 371, 372, 373, 
374, 376/1, 376/2, 377, 379/1, 379/2, 380, 382/1, 382/2, 383/2, 393, 396/1, 398, 399, 
402/1, 402/2, 410, 525/1, 517/1,20, 1322/1, 1322/6, 1322/7, 1322/9, 1322/10, 1322/19 

 

A.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ 
• Blansko územní rezervy pro bydlení 

Beze změny. 

• Blansko územní rezervy na přestavbových plochách 

Vypouští se lokalita 

RP8 bydlení v RD městského typu – územní rezerva - přestavba části chatové lokality Nad 
Zborovcem, 

• Horní Lhota územní rezervy pro bydlení 

Částečně se vypouští lokalita 

R7 Nad Zborovcem - lokalita, tvořená zemědělským půdním fondem, je územní rezervou pro 
budoucí výstavbu rodinných domů – změnou ÚP část lokality převedena do návrhu. 

 

Tabulka Přehled ploch územních rezerv se upravuje, – viz příloha: 



Příloha č. 3: PŘEHLED ÚZEMNÍCH REZERV, ÚP BLANSKO                                                                 Atelier URBI, Brno

Číslo 
plochy

Podmínky využití

kód využití Bx Rx Ox Sx Vx Dx Zx Nx

R9 BI bydlení individuální - městské a příměstské - Zborovce 31350

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním 
změny ÚP Blansko, rozšířením komunikace a 
realizací sítí.
V rámci Změny 1 zčásti převedeno do návrhu

RP2 BI bydlení individuální - městské a příměstské změnou omezeno 1602
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním 
změny ÚP Blansko.

RP6 BI bydlení individuální - městské a příměstské- změnou omezeno 5509
Realizace podmíněna zpracováním a vydáním 
změny ÚP Blansko.

RP8 BI bydlení individuální - městské a příměstské- změnou vypuštěno 3970

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním 
změny ÚP Blansko, rozšířením komunikace a 
realizací sítí.

R7 BI bydlení individuální - městské a příměstské - Zborovce 2 082

Realizace podmíněna zpracováním a vydáním 
změny ÚP Blansko, rozšířením komunikací a 
realizací sítí.
V rámci Změny 1 zčásti převedeno do návrhu

345251 52969 51609 17485 24078 123922 44994 16648

Funkce Plocha [m2] podle funkčního využití

Blansko

přestavby

Horní Lhota

celkem
územní rezervy celkem 676956
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A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN 

JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ 

LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A 

VLOŽENÍ DAT DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI 
Za třetí odstavec se doplňuje text: 

Územní plán Blansko navrhuje zpracování územní studie v lokalitě výstavby „na plochách rekreace“ 
v Blansku – Nad Zborovcem (v severní části území). 

Zadání ÚS: navrhnout urbanistickou koncepci uspořádání území v lokalitě Nad Zborovcem ve vazbě na 
již realizovanou část zástavby, s cílem omezit negativní dopady vlastnických vztahů. Navrhnout 
smysluplné, ekonomicky přijatelné vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí tak, aby 
tvořily přehlednou uliční síť, doplněnou o nové prostory veřejných prostranství vč. hřiště pro malé děti. 
Skelet ulic musí zajistit optimální situování objektů RD ke světovým stranám a minimální šířky 
veřejných prostranství musí respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění. Studie rovněž 
stanoví nepřekročitelné stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemků. 

Vypouští se text: 

Lhůty pro pořízení územních studií – u lokalit zařazených do I. etapy výstavby (Na Pískách) je nutno 
zpracovat územní studii do dvou let od data nabytí účinnosti územního plánu města. Ostatní územní 
studie budou vyhotoveny do čtyř let od data nabytí účinnosti územního plánu města. Po projednání 
a schválení ÚS budou územní studie vloženy do evidence územně plánovací činnosti. 

Nahrazuje se textem: 

Lhůty pro pořízení územních studií – u lokalit zařazených do I. etapy výstavby (Na Pískách) je nutno 
zpracovat územní studii do dvou let od data nabytí účinnosti územního plánu města. Ostatní územní 
studie budou vyhotoveny do čtyř let od data nabytí účinnosti územního plánu města nebo jeho změn. 
Po projednání a schválení ÚS budou územní studie vloženy do evidence územně plánovací činnosti. 
 

A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ 

REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH 

VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU V ROZSAHU DLE PŘÍLOHY Č. 9 
VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB. 
Beze změny. 
 

A.12 STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) 

A.12.1 I. etapa výstavby 

Bydlení 

Vypouští se text:  

Bydlení individuální: v I. etapě výstavby bude realizována výstavba RD v lokalitách, na něž již bylo 
vydáno územní rozhodnutí a bylo nutno je do konceptu ÚP převzít (byť jsou v rozporu se stanovenou 
koncepcí řešení). Jedná se o lokalitu v jihozápadní části Těchova a dvě lokality v Těchově – 
Češkovicích. Dále je připravována výstavba RD v západní části Horní Lhoty a v severní části Dolní 
Lhoty (zde je složitý terén, lokalitu je možno z řešení ÚP vypustit). Dle zájmu vlastníků pozemků lze 
zastavět proluky v Blansku, Starém Blansku a v jednotlivých místních částech. 
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Nahrazuje se textem: 

Bydlení individuální: v I. etapě výstavby bude realizována výstavba RD v lokalitách, na něž již bylo 
vydáno územní rozhodnutí a bylo nutno je do ÚP převzít, nebo v lokalitách, které na tyto lokality 
navazují (z důvodu ekonomického využití investic – to se týká zejména lokality Nad Zborovcem). Dále 
se jedná o lokality v Těchově a dvě lokality v Těchově – Češkovicích. Připravována je výstavba RD 
v západní části Horní Lhoty a v severní části Dolní Lhoty (zde je složitý terén, lokalitu je možno 
z řešení ÚP vypustit). Dle zájmu vlastníků pozemků lze zastavět proluky v Blansku, Starém Blansku 
a v jednotlivých místních částech. 

A.13 VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH 

STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT 
Beze změny. 
 

A.14 VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 

PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
Beze změny. 
 

A.15 ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ 

K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI 
Textová část řešení Změny B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko má celkem 13 stran a 2 přílohy: 

Příloha č.2: Přehled návrhových ploch (tabulka) 

Příloha č.3: Přehled územních rezerv (tabulka) 

Grafická část: 

1. Výkres základního členění území, výřezy 1 : 5 000 

2. Hlavní výkres, výřezy 1 : 5 000 

3. Dopravní řešení, výřezy 1 : 5 000 

4. Zásobování vodou, výřezy 1 : 5 000 

5. Odkanalizování, výřezy 1 : 5 000 

6. Energetika a spoje, výřezy 1 : 5 000 

7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace, výřezy 1 : 5 000 

Poznámka: hranice dílčích změn jsou připojeny k výkresu č. 2 a 8. 
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B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY B2013-Z1B,C,F,I ÚP BLANSKO 

B.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

B.1.1 Nadřazená územně plánovací dokumentace 

B.1.1.1  Politika územního rozvoje ČR 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené vládou 
České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009 patří území obcí z ORP Blansko do 
rozvojové oblasti OB3 - Brno. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických 
činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá 
dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Část obcí 
mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová s výraznou 
vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 
a železniční trať č. 260. Město Blansko je územím ovlivněným těmito dopravními trasami, jednotlivé 
předměty Změny B2013-Z1 však těmito trasami přímo ovlivněny nejsou.  

Návrh Změny B2013-Z1 neohrozí budoucí využití dopravních koridorů řešených v PÚR ČR 2008. Kromě 
splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
nevyplývají pro Změnu z PÚR ČR 2008 žádné specifické požadavky. 

Závěr: Při zpracování změny B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko byly uplatňovány republikové 
priority pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 
2008. 

B.1.1.2  Zásady územního rozvoje (ZÚR) Jihomoravského kraje 

ÚPN VÚC Brněnské sídelní a regionální aglomerace pozbyl platnosti k 1.1.2010, Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), které byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje dne 22.09.2011, byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu 1 Ao 7/2011 – 526 ze dne 
21.06.2012. Rozsudek, kterým bylo opatření obecné povahy k ZÚR JMK zrušeno, nabyl účinnosti dnem 
jeho vyhlášení. V případě změny tohoto stavu budou požadavky nadřazené dokumentace zohledněny, 
popř. zapracovány. 

B.1.2 Koordinace řešení se sousedními obcemi 

Změna B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko nevyžaduje koordinaci s řešením ÚP sousedních obcí. 
 

B.2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY B2013-Z1B,C,F,I ÚP 
BLANSKO 
Zadané změny ve schváleném zadání: 

B2013-Z1b Zborovec – chaty severovýchod  
B2013-Z1c Zborovec – III. etapa záměru AO Real 
B2013-Z1f Těchov – rozšíření ploch bydlení jihovýchod  
B2013-Z1i Zborovec – lom  
B2013-Z1j Klepačov – úprava vymezení stavebních pozemků jihozápad 

Změna B2013-Z1j Klepačov – úprava vymezení stavebních pozemků jihozápad je řešena odděleně 
jiným projektantem. 
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Zadání pro zpracování změny B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko bylo v návrhu změny ÚP splněno 
s následujícími odchylkami: 

Obsah změny je oproti zadání omezen na základě objednávky Města Blansko, kterou projektant 
obdržel elektronicky dne 7.10.2013. Objednávkou je požadováno pouze řešení změny B2013-
Z1b,c,f,i: 

B2013-Z1b – návrh na zařazení pozemku parc.č. 939/23 v k.ú. Blansko, situovaného v plochách 
rekreace RI v lokalitě Za Zborovcem, do ploch bydlení, který souvisí s dalšími uplatněnými návrhy 
a ostatními podněty v této lokalitě. Z kontextu zadání plyne, že se jedná o bydlení individuální 
v rodinných domech městského typu. V rámci změny bylo požadováno řešit zapojení navazujících 
ploch rekreace v lokalitě Za Zborovcem. Respektováno. Doplněno o dílčí změny Z1b1, Z1b2, 
Z1b3, Z1b4. 

B2013-Z1c – návrh na zařazení pozemku parc.č. 935 v k.ú.Blansko a pozemků parc.č. 486/1, 
486/35, 486/53, 486/69 a 486/71, vše v k.ú.Horní Lhota u Blanska, v území III. etapy záměru AO 
Real, a.s., v lokalitě Za Zborovcem, do zastavitelných ploch bydlení. Z kontextu zadání plyne, že se 
jedná o bydlení individuální v rodinných domech městského typu. Respektováno, plošně omezeno 
na základě projednání návrhu změny. 

B2013-Z1f – návrh na rozšíření zastavitelných ploch bydlení o plochu pozemku parc.č. 525/14 v k.ú. 
Těchov, v návaznosti na nově zastavěný pozemek a vybudovanou veřejnou infrastrukturu. Z kontextu 
zadání plyne, že se jedná o bydlení individuální v rodinných domech venkovského typu. 
Respektováno. 

B2013-Z1i – návrh na rozšíření zastavitelných ploch bydlení v ploše bývalého pískového lomu na 
pozemku parc.č. 865/19 v k.ú. Blansko. V zadání není jednoznačně stanoveno, zda se jedná o bydlení 
individuální v rodinných domech městského typu či o bydlení hromadné v bytových domech. Bylo 
pouze řečeno, že u předmětných ploch (pozemků) bude projektantem prověřena možnost zařazení do 
ploch s rozdílným způsobem využití v intencích uplatněných záměrů navrhovatelů Změny. Objednatel 
k zadání připojil další podklady, v dané lokalitě se jednalo o skicu využití lokality pro situování 
4 dvojdomků. Tato skica respektována nebyla – viz dále, kapitola „Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení“. Respektováno v souvislostech. 

Požadavky dotčených orgánů uplatněné do projednání návrhu Zadání: 

Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko, ve svém vyjádření 
KHSJM 34850/2013/BK/HOK z 12.08.2013 požaduje - v případě návrhu chráněných ploch 
umisťovaných do území - posouzení a příp. návrh podmíněnou využitelnost návrhových ploch za 
předpokladu, že chráněné prostory budou umisťovány 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 a že před vydáním územního 
rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku 
ochrany před hlukem příp. vibracemi.  

Ve změně B2013-Z1b,c,f,i nejsou navrhovány chráněné plochy do území zasaženého 
hlukem z dopravy nebo výroby. 

Změnou č. Z1i je navrhována kumulace funkce bydlení a parkování na ploše Z50, na 
základě projednání návrhu této změny je uvedena podmíněná využitelnost plochy. 
SCHKO Moravský kras ve svém stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody k předmětu Změny 
B2013-Z1f předpokládá respektování hranice II. zóny CHKO Moravský kras, OŽP MěÚ Blansko k dílčím 
předmětům Změny B2013 upozorňuje na nutnost respektování 50m pásma lesa, resp. pásma 
zúženého výjimkou, a na nutnost hospodárnosti navrženého řešení z hlediska ochrany ZPF. Strukturu 
zastavitelného, resp. řešeného území může ovlivnit rovněž požadavek Státního pozemkového úřadu na 
respektování či zohlednění polních cest. 

Ve změně B2013-Z1b,c,f,i jsou respektovány hranice II. zóny CHKO Moravský kras. Je 
zakresleno OP lesa 50m, které bude respektováno (případně pásmo zúženého výjimkou). 

Hasičský záchranný sbor JMK, Územní odbor Blansko, ve svém vyjádření HSBM-18-39/2-POKŘ-2013 
z 06.08.2013 požaduje vyhodnocení požadavku §29 odst.1 písm. k) zákona č.133/1985Sb., o požární 
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ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého Obec - v samostatné působnosti na úseku požární 
ochrany - zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další 
zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti. Tento požadavek se 
vztahuje ke všem dílčím předmětům Změny ÚP Blansko. 

Změnou B2013-Z1b,c,f,i je řešeno zásobování lokalit vodou tak, aby v řešeném území byly 
zajištěny podmínky pro hašení požárů. 

Státní pozemkový úřad pro Jmk, Pobočka Blansko, ve svém vyjádření SPU 332533/2013 z 08.08.2013 
požaduje respektování či zohlednění (návrh nových tras) polních cest. Konkrétně bylo, z hlediska 
pozemkových úprav, uvedeno: V případě záboru zemědělského půdního fondu je nutno respektovat 
jak stávající polní cesty, tak i původní trasy polních cest (v současné době například zorněné). Nesmí 
dojít k jejich zaslepení, které by znemožnilo přístup na navazující vlastnické parcely. Pokud by 
k takové situaci mělo dojít, je nutno řešit i náhradní přístupové cesty. 

Změnou B2013-Z1b,c,f,i je požadavek respektován. 

Státní energetická inspekce ČR, Územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, ve svém 
vyjádření 1575/13/062.103/St z 13.08.2013 upozorňuje na nutnost dodržování ochranných 
a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních 
pásem k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií a neuplatňuje žádné přímé požadavky. 

Změnou B2013-Z1b,c,f,i je požadavek respektován. 

OŽP MěÚ Blansko upozorňuje na nutnost hospodárnosti navrženého řešení z hlediska ochrany ZPF. 

Respektováno, viz odůvodnění záboru ZPF. Na základě projednání návrhu změny byly 
rozvojové plochy pro výstavbu RD plošně omezeny na záměry AO Real, a.s.. 

Krajský úřad Jmk, odbor územního plánování a stavebního řádu, ve svém přípisu JMK 82402/2013 
z 08.08.2013 vydal stanovisko OŽP KrÚ Jmk z hlediska zákona č.100/2001Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, o vyloučení vlivů koncepce na životní prostředí, a společné víceoborové vyjádření 
s obecnými požadavky na obsah řešení Změny B2013. 

• v části vyjádření OŽP KrÚ Jmk na úseku zákona č.254/2001Sb., o vodách a změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) byl vyjádřen obecný 
požadavek na respektování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK (v předmětu výstavby 
vodovodů, kanalizací a ČOV). Problematika záplavového území v projednaném Zadání B2013 
dotčena není, Pořizovatel ÚPD však předpokládá, že v podmínkách využití ploch bude kladen důraz 
na zadržení vody v krajině (vsakování vod). Respektováno. 

• v části vyjádření OŽP KrÚ Jmk z hlediska zákona č.289/1995Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl vyjádřen souhlas s předloženým 
návrhem zadání s tím, že zpracovatel se bude řídit ustanovením § 14 odst. 1 lesního zákona. 
K přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa nedojde. V případě lokality Zborovec je 
umístění staveb ve vzdálenosti do 50m od okraje lesa možné jen v případech staveb, které svou 
existencí a svým provozem neohrozí plnění funkcí lesů na přilehlých lesních pozemcích, ke kterým 
je třeba zachovat stávající přístupové cesty. Minimální vzdálenost staveb od okraje lesa bude 25m 
s upozorněním na nutnost předjednání podkladů k vydání územních rozhodnutí – rozhodnutí 
o umístění jednotlivých staveb, s příslušným orgánem státní správy lesů podle § 14 odst. 2 lesního 
zákona (Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí), který může svůj souhlas vázat na 
splnění jím stanovených podmínek. Pořizovatel ÚPD k tomu doplňuje, že pro část předřazeného 
území Změny B2013-Z1c již byla projednána a udělena výjimka z pásma lesa na hodnotu 25m. 
Respektováno. 

• v části vyjádření OŽP KrÚ Jmk z hlediska zákona č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, byl uplatněn požadavek, aby bylo při zpracování návrhu 
změny územního plánu postupováno v souladu s ust. §5 odst.1 a 2 zákona č. 334/1992Sb., s tím, 
že zpracovatelé 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. Respektováno, viz odůvodnění záboru ZPF. Na základě 
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projednání návrhu změny byly rozvojové plochy pro výstavbu RD plošně omezeny na 
záměry AO Real, a.s.. 

• v části vyjádření OŽP KrÚ Jmk na úseku zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stanovuje 
obecné požadavky, že při zpracování Návrhu změny územního plánu je nutno postupovat 
v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího 
ovzduší. 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 apod. Zpracovatelé jsou 
povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ovzduší a ostatních 
zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom je třeba vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na kvalitu ovzduší 
musí reflektovat vymezení OZKO, Generální rozptylovou studii JMK a ÚAP JMK (imisní znečištění 
území). Irelevantní, změnou B2013-Z1b,c,f nejsou navrhovány plochy v sousedství 
zdrojů hluku a zápachu. 

Změnou č. Z1i je navrhována kumulace funkce bydlení a parkování na ploše Z50, na 
základě projednání návrhu této změny je uvedena podmíněná využitelnost plochy. 

• v části vyjádření Odboru dopravy KrÚ Jmk z hlediska zákona č.13/1997Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je uplatněn požadavek, aby návrhové plochy 
přiléhající k silnicím II. nebo III. třídy, ve kterých je přípustné realizovat chráněné prostory podle 
zákona o ochraně veřejného zdraví, byly navrhovány tak, aby na nich nevznikaly požadavky na 
omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného zdraví. Irelevantní, 
změnou B2013-Z1b,c,f,i nejsou navrhovány plochy v sousedství silnic II. nebo 
III. třídy. 

OŽP MěÚ Blansko ve svém přípisu MBK 23510/2013/ŽP/SLE z 07.08.2013 vydal oborová vyjádření 
s konstatováním nedotčení zájmů či s obecnými požadavky. 
 

B.3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

B.3.1 Urbanistické řešení 

Řešená změna B2013-Z1b,c,f,i se týká dvou lokalit 

• Blansko Nad Zborovcem - B2013-Z1b,c,i (k.ú. Blansko a Horní Lhota) 

• Těchov jihovýchod 

Blansko Nad Zborovcem 

Ve schváleném zadání Změny ÚP se jedná o dílčí změny B2013-Z1b, B2013-Z1c, B2013-Z1i. 

B2013-Z1b 

Záměrem navrhovatele dílčí Změny B2013-Z1b (MBK 44604/2012 z 06.11.2012 – Ludvík Handl, Šárka 
Dvořáková, zájmové území Zborovec) je změna podmínek využití plochy pozemku parc.č. 939/23 
v k.ú.Blansko, situovaného ve stabilizovaných plochách zastavěného území funkčního typu RI - 
rekreace individuální ve vymezení 50m pásma lesa, v okrajové části lokality rekreace Nad Zborovcem, 
do ploch bydlení individuálního s převahou RD městského typu. 

Tato změna souvisí s dalšími nezávisle uplatněnými návrhy na Změnu ÚP Blansko a ostatními podněty 
na změny v ÚP Blansko v této lokalitě. 

V rámci změny B2013-Z1b je řešena i změna zbytkových stabilizovaných ploch rekreace RI 
v jihovýchodním cípu území na plochy přírodní s ohledem na přírodní a odtokové podmínky v území. 



Atelier URBI, 
Brno

Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel (cca)

kód využití Bx Px 2,7 ob./BJ
Blansko  - počet obyv. 21 018 (2010), 7704 trvale obydlených bytů

00 PV plochy veřejných prostranství 58 250 součet ploch

Z 32 DS dopravní infrastruktura silniční
Změnou se 
vypouští

Z 48 BI bydlení individuální - Nad Zborovcem 833 1 3

Z 49 BI bydlení individuální - Nad Zborovcem 3 765 3 8

Z 50 BH bydlení v BD Blansko - lom Zborovec 5 303 50 135

P 17 plocha přestavby na BI 3970

P 18 plocha přestavby na BI 4223

P 19 plocha přestavby na BI 1931
Celkem 141 230 58 250 128 759 2397

Celkem všechny návrhové plochy

Poznámka

Příloha č.3: PŘEHLED NÁVRHOVÝCH PLOCH, ÚP BLANSKO

Funkce
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního využití

426 108



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Px 2,7 ob./BJ

Funkce
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního 
využití

Poznámka

Z14
bydlení individuální - městské a příměstské - 
Nad Zborovcem 13 653

00 PV plochy veřejných prostranství 11 750 součet ploch
60 150 11 750 25 32 152celkem

Horní Lhota  - počet obyv. 399 (2001), 144 bytů (2001)

164 269všechny návrhové plochy celkem



Číslo 
plochy

Počet RD 
(cca)

Počet bytů 
(cca)

Počet 
obyvatel 

(cca)
kód využití Bx Px 2,7 ob./BJ

Funkce
Plocha [m2]                                                                  

podle funkčního 
využití

Poznámka

Z 28 BV
bydlení individuální - venkovské - Těchov Na 
příčce 8 779 7 20

00 PV plochy veřejných prostranství 26 643 součet ploch
196 513 26 643 175 0 473

Těchov  - počet obyv. 551 (2001), 151 bytů (2001)

322 934
celkem
všechny návrhové plochy celkem



Územní plán Blansko Změna B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko 

Ing. arch. Jana Benešová, ATELIER URBI 18 

Konkrétní rozsah řešeného území změny B2013-Z1b byl rozšířen o dílčí změny B2013-Z1b1,2,3,4. 
Důvodem je požadavek města na maximalizaci využití všech vhodných disponibilních ploch, 
navazujících na I. etapu výstavby AO Real. Pro vlastní řešení bylo důležité zachovat nekonfliktní 
koexistenci nově vymezených ploch bydlení a stávajících ploch individuální rekreace. Plochy Z1b1,2 
jsou tedy vymezeny v přímé vazbě na I. etapu výstavby a v jejich rámci je navrženo rozšíření 
veřejných prostranství v prostoru budoucích křižovatek s odbočujícími komunikacemi. 

Dílčí změna B2013-Z1b3 pak reaguje na skutečný stav využití dané plochy – na ploše byla zjištěna 
novostavba RD, plocha byla nově zařazena mezi plochy smíšené obytné městské. Z dopravního 
hlediska je navrženo dožití (asanace) objektu na nároží, který je využíván pro drobné podnikání 
(výroba kuchyňských linek). 

Dílčí změna B2013-Z1b4 pak reaguje na stav, kdy v území územních rezerv pro výstavbu RD jsou na 
plochách RI již nyní některé objekty rekonstruovány a na příjezdových komunikacích bude nutno 
zajistit min. šířku veřejných prostranství. 

Pro změnu B2013-Z1b1,2 je předepsáno zajištění územní studie. Jejím cílem bude navrhnout 
urbanistickou koncepci uspořádání území v lokalitě Nad Zborovcem ve vazbě na již realizovanou část 
zástavby, s cílem omezit negativní dopady vlastnických vztahů. Navrhnout smysluplné, ekonomicky 
přijatelné vedení obslužných komunikací a trasování inženýrských sítí tak, aby tvořily přehlednou uliční 
síť, doplněnou o nové prostory veřejných prostranství vč. hřiště pro malé děti. Skelet ulic musí zajistit 
optimální situování objektů RD ke světovým stranám a minimální šířky veřejných prostranství musí 
respektovat vyhlášku č. 501/2006 Sb. v pozdějším znění. Studie rovněž stanoví nepřekročitelné 
stavební čáry, výšky zástavby a intenzity využití pozemků. 

B2013-Z1c 

Záměrem navrhovatele dílčí Změny B2013-Z1c (MBK 46787/2012 z 07.11.2012 – III. etapa AO Real, 
a.s., zájmové území Zborovec při hranici k.ú. Blansko a Horní Lhota u Blanska) je rozšíření zde 
vymezených zastavitelných ploch (pro bydlení individuální s převahou RD městského typu) v ploše 
pozemku parc.č. 935/1 v k.ú.Blansko a v ploše pozemků parc.č. 486/1, 486/35, 486/53, 486/69, 
486/71, vše v k.ú.Horní Lhota u Blanska. Plocha předmětného záměru v území III. etapy, která 
bezprostředně navazuje na zájmové území II. etapy záměru AO Real, a.s., a kryje se se severní částí 
původních zastavitelných ploch dle Změny B35 ÚPn SÚ Blansko, měla být převedena do zastavitelných 
ploch až po vyčerpání zastavitelných ploch území II. etapy. Navrhovatelé však vyjádřili potřebu řešit 
infrastrukturu lokality v rozsahu všech tří etap a v souvislosti s tím požadují bezodkladné vymezení 
stavebních pozemků v rozsahu celého projektu. Doposud nejsou dořešeny majetkové otázky pod částí 
plánované infrastruktury I. etapy (komunikační propojení mezi sídlištěm Zborovce a plochami pro 
výstavbu AO Real, a.s.). 

V situaci, kdy se schvalující orgán rozhodl vyhovět požadavku developera (AO Real, a.s.), považoval 
projektant změny za nutné řešit rovněž související plochy zemědělské půdy, bezprostředně navazující 
na území II. etapy záměru. Z urbanistického hlediska je stav, kdy by byla v daném území obdělávaná 
orná půda obklopena zástavbou, nevhodný (pozemek navrhovatelů navazuje na zemědělské plochy 
parc.č. 935/2 – do řešení Změny B2013-Z1c III. etapy výstavby byly tedy tyto plochy zahrnuty). 
Bohužel, při projednání návrhu změny, byly tyto plochy z návrhu opět vypuštěny a navráceny do 
územních rezerv. 

B2013-Z1i 

Záměrem navrhovatele dílčí Změny B2013-Z1i (MBK 15399/2013 z 22.05.2013 – Město Blansko - INV, 
zájmové území Zborovec, bývalý lom) je změna způsobu využití části pozemků bývalého pískového 
lomu za zástavbou bytových domů východně od ul. Okružní. Pozemek parc.č. 865/19 v k.ú.Blansko, 
o jehož dotčení částí stavby infrastruktury, jejímž investorem je Město Blansko, se aktuálně jedná, je 
v majetku skupiny fyzických osob a v platné ÚPD je zařazen do zastavitelných ploch funkčního typu DS 
(plochy dopravní infrastruktury silniční), stejně jako část navazujícího pozemku parc.č. 865/5 
v k.ú.Blansko, který není zapsán na listu vlastnictví. Záměrem města je využití plochy pro obytnou, 
v zadání blíže nespecifikovanou výstavbu. 

Změnou B2013-Z1i je v území lomu navržena plocha pro bydlení hromadné s převahou bytových 
domů. V ploše bude nutno zajistit parkování nejen pro budoucí byty, ale i pro okolní objekty OV 
(restaurace Zátiší) a garáže s převisem pro část bytů na sídlišti Zborovce. Nově je zde navrženo 30 
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parkovacích a 50 garážových stání – v dosud platném ÚP je zde navržen objekt halových garáží pro 
100 aut. Rozdíl 50 garáží bude nutno pokrýt na sídlišti Zborovce, zřejmě navýšit kapacitu halových 
garáží, navržených v centru sídliště o 50. 

Těchov jihovýchod 

B2013-Z1f 

V platném ÚP je u nové místní komunikace na západním konci obce navržen k dostavbě nedokončený 
soubor rodinných domů, další rozvojové plochy se týkají proluk. 

Záměrem navrhovatele dílčí Změny B2013-Z1f (MBK 13773/2013 z 07.05.2013 – Yuriy Henzel, 
zájmové území Těchov – jihovýchod) je rozšíření zde vymezených zastavitelných ploch (pozemky 
parc.č. 517/20 a 525/11, oba v k.ú.Těchov) v majetku jiného vlastníka o plochu pozemku 
navrhovatele parc.č. 525/14 v k.ú.Těchov. Důvodem pro pořízení změny byla nově realizovaná veřejná 
dopravní a technická infrastruktura a zastavění jednoho ze dvou dříve vymezených pozemků. 

Změnou je řešen návrh zastavitelných ploch pro bydlení individuální venkovského typu při 
respektování omezení, vyplývajících ze zájmů ochrany SCHKO Moravský kras a ochrany ZPF. Bylo 
získáno předběžné vyjádření SCHKO Moravský kras, z něhož vyplývá pouze nedotknutelnost území II. 
zóny NPR. 

Lokalita nové zástavby je obsloužena z místní komunikace, odbočující ze silnice III. třídy č. 37440. 
Západně místní komunikace, ve vazbě na rodinný dům, vystavěný na parcele parc.č. 525/11 bude 
realizována skupina RD formou „hnízda“. 

B.3.2 Potenciál rozvoje města 

Potřeba výstavby dle platného ÚP 

ročně se postaví cca 100 – 150 bytů celkem, 

pak potřeba na 8 let činí až 1 200 bytů, z toho předpoklad 400 RD a 800 BJ. 

Celkem 

• na období cca 8 let jsou potřeby pro výstavbu bytů v řešeném území Blanska pokryty, celkem 
lze realizovat 791 BJ (tj. cca 800 bytů), 

• na období cca 8 let je v návrhových plochách pro bydlení v RD převis (cca 422 RD). 

Potřeba nových ploch pro výstavbu dle řešené změny 

B2013-Z1b,c,i 

Výstavba RD v Blansku je v platném ÚP směrována i do lokality Nad Zborovcem, kde je na základě 
dříve schválené změny ÚPN SÚ Blansko vydáno územní rozhodnutí pro výstavbu 22 RD (AO Real, 
a.s.). Podmiňující investicí je vybudování místní komunikace a inženýrských sítí k lokalitě v úseku od 
sídliště Zborovce po odbočku do lokality v délce cca 470 m. Podél této komunikace je možno 
realizovat pouze nekapacitní přestavbu chat na RD, komunikace je z větší části vedena podél lesa. 
I když lokalita Nad Zborovcem není, vzhledem k ekonomické náročnosti výstavby, výhodná, zástavba 
zde byla započata a na I. etapě výstavby (komunikace, inženýrské sítě) se město Blansko podílí. 

V současné době je potřeba nákladnou investici využít pro další výstavbu (jak pro bytové 
domy v lokalitě lomu, tak pro rodinné domy, včetně přestaveb chat na rodinné domy). 

B2013-Z1f 

Změnou ÚP Blansko v Těchově je řešen návrh optimálního a funkčního rozsahu zastavitelných 
ploch navazujících na již vybudovanou komunikaci k realizovanému objektu RD na parcele 
parc.č. 525/11 při respektování omezení, kterým je nedotknutelnost území II. zóny NPR. Změnou ÚP 
je zástavba navržena tak, aby její rozsah vzhledem k hranici II. zóny NPR byl konečný. 
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Změna ÚP Blansko B2013-Z1b,c,f,i neovlivní budoucí počet obyvatel města. Vzhledem k tomu, že 
navrženou změnou dochází k určitému navýšení zastavitelných ploch v řešeném území a k převodu 
malé části ploch územních rezerv do ploch návrhových, mění se etapizace využití ploch pro výstavbu. 
Platný ÚP Blansko byl řešen na období cca 8 let, vzhledem ke změně B2013-Z1b,c,f,i budou 
zastavitelné plochy (včetně navýšení ve změně) realizovány v delším časové období. Plochy 
změny B2013-Z1b,c,f,i budou realizovány v I. etapě výstavby s ohledem na potřebu využití investic do 
technické infrastruktury území. 

V rámci projednání návrhu Změny č. B2013-Z1b,c,f,i bylo dohodnuto, že změna č. Z1c 
bude omezena pouze na předmět III. etapy záměru AO Real, a.s.. Tímto řešením byl omezen 
zábor ZPF a dle vyjádření OŽP KÚ JmK je tak zajištěna celistvost, optimální rozsah a zejména 
dosažitelnost zemědělsky využívaných ploch. 

Názor projektanta změny ÚP se s tímto neztotožňuje. Omezením návrhových ploch změny Z1c na 
III. etapu AO Real je vyloučeno koncepční řešení celé lokality, na niž měla být zpracována územní 
studie. Liniové zastavění AO Real vybíhá podél lesa daleko do krajiny a je urbanisticky nevhodné. 
Ostatně již při zpracování ÚP Blansko navrhoval projektant ÚP Blansko vypustit z řešení celý záměr AO 
Real a.s., s tím se však neztotožnil objednatel ÚP. 

B.3.3 Řešení veřejné infrastruktury – občanské vybavení 

Koncepce veřejné občanské vybavenosti vychází v platném územním plánu města z požadavku na 
návrhový a denní počet obyvatelstva, který v některých případech konfrontuje s obecně používanými 
urbanistickými ukazateli, doporučeními odborníků a s nejnovějšími poznatky o pravděpodobném 
budoucím společenském vývoji v České republice. 

Změna ÚP Blansko B2013-Z1b,c,f,i nemá vliv na úvahy o budoucím počtu obyvatel města 
a neovlivňuje tedy ani koncepci řešení OV v platném územním plánu. 

Základní občanské vybavení ve městě je dostatečné, kapacity základních škol vykazují rezervy. ÚP 
navrhuje s ohledem na kolísající počty dětí umístit novou mateřskou školu v některé z málo 
využívaných základních škol. 

Dle podmínek pro výstavbu na plochách individuálního bydlení v rodinných domech městského typu 
lze v těchto plochách situovat hřiště pro malé děti. Hřiště bude součástí III. etapy AO Real, a.s.. 

B.3.4 Řešení veřejné infrastruktury - dopravní řešení 

Změnou ÚP Blansko B2013-Z1b,c,f,i jsou navrženy následující úpravy: 

Síť místních komunikací - v platném ÚP Blansko je navržena místní komunikace pro výstavbu AO Real, 
a.s. (I. etapa zainvestování území). Změnou ÚP bylo řešení doplněno o část navazujících komunikací, 
vedených do ploch územních rezerv v území přestavby RI na BI. Tyto navazující komunikace musí 
splňovat požadavek vyhlášky 501/2006 Sb. v pozdějším znění – nejmenší šířka veřejného prostranství 
pro obousměrnou komunikaci je 8m. Toto platí i pro místní komunikaci navrženou změnou ÚP 
v Těchově. 

Z hlediska širších vztahů bylo sledováno napojení lokality změn 1b,c,i na město Blansko přes sídliště 
Zborovce - v mezidobí došlo k výraznému poklesu dopravního významu původní silnice III/37436 v ul. 
Pražská (realizace přeložky silnice II/374 a vyřazení komunikace v ul. Pražská ze silniční sítě) 
a problémy s propustností v místě stykové křižovatky s ul. Zborovecká jsou pouze nárazové. Jako 
zásadní problém byla posouzena situace v horním úseku místní komunikace v ul. Okružní, kde je 
nedostatečný příčný profil a bylo zde navrženo rozšíření komunikace. 

Doprava v klidu - v platném ÚP Blansko jsou v lokalitě Nad Zborovcem navrženy v bývalém pískovém 
lomu hromadné halové garáže o kapacitě 100 míst, které řeší chybějící kapacity v sídlišti Zborovce. 
Změnou ÚP B2013-Z1i je jejich kapacita omezena na cca 50 míst (budou v území situovány společně 
s nízkopodlažními bytovými domy). Podmínkou pro řešení změny je, že náhradou bude o 50 míst 
navýšena kapacita navržených hromadných garáží v sídlišti Zborovce, zejména v jeho centru. 

Dále je v lokalitě lomu navrženo veřejné parkoviště o kapacitě cca 30 stání. 
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Pěší doprava – podél páteřní místní komunikace ze sídliště Zborovce do lokality RD AO Real, a.s. bude 
v rámci veřejných prostranství vedena páteřní pěší komunikace, která bude ozeleněna. S ohledem na 
to bude v podrobnější dokumentaci navržena potřebná šířka veřejných prostranství. 

B.3.4 Řešení veřejné infrastruktury – technická vybavenost 

Ochranná pásma a zájmová území Ministerstva obrany 

Viz. Platný ÚP, beze změny. 
 

B.4 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, 
JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 
Ze SWOT analýzy aktualizovaných ÚAP ORP Blansko vyplývají pro území města Blansko, resp. pro 
konkrétní předměty řešené Změnou B2013-Z1 (pouze severovýchodní okraj k.ú.Blansko a jihovýchodní 
okraj k.ú.Horní Lhota, východní část k.ú. Těchov při jihovýchodním okraji zastavěného území části 
města Blansko – Těchov) tyto vlivy a skutečnosti (redukováno): 

Silné stránky: území pestré kulturní krajiny, vyrovnaná skladba krajiny, přítomnost přírodně 
významných území, bohatá lesnatost, CHKO Moravský kras, fungující čistírna odpadních vod, dobrá 
dostupnost města Brna, dobrá vyšší občanská vybavenost, dobrá geografická poloha s nabídkou 
kvalitního bydlení, dobrá zaměstnanost, existence velkého počtu podnikatelských subjektů, rozvinutý 
turistický ruch, elektrifikace, plynofikace, dostatečné občanské vybavení ve veřejném zájmu, dobrá 
dopravní dostupnost, příměstská veřejná doprava IDS JMK. 

Slabé stránky: oblasti se sníženou přirozenou retenční schopnosti území, zemědělská půda ohrožená 
vodní erozí, přírodní i technické limity rozvoje, pokles počtu obyvatel od roku 2007. 

Příležitosti: harmonický rozvoj města, vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci vody 
v území, zvýšení potenciálu ploch navazujících na dílčí předměty Změny (zde pouze k.ú.Blansko 
a k.ú.Horní Lhota u Blanska), řešení dopravní situace v širších vztazích, přemostění železniční trati 
(ovlivnění místních dopravních toků), dotační politika investic do inženýrských sítí. 

Hrozby: ohroženost území erozí, snížená retenční schopnost, riziko záplav v důsledku narušení 
přirozené akumulace vody, nedostatek finančních prostředků na investice, nekoordinovaný rozvoj 
obce, nekoncepčnost při vymezování zastavitelných ploch pro bydlení, zábor volné krajiny, rozšiřování 
zastavěného území na úkor kvalitních zemědělských půd a lesa, hluk z železniční dopravy v případě 
její intenzifikace. 

Dle Rozboru udržitelného rozvoje území aktualizace ÚAP ORP Blansko 2012 vyplynulo pro území města 
Blansko pozitivní hodnocení ve všech pilířích udržitelného rozvoje území: 

Příznivé životní prostředí: Do oblasti částečně zasahuje CHKO Moravský kras, která nabízí přírodní 
zajímavosti. Co se týká hygieny životního prostředí je především vlastní město zatíženo hlukem 
z dopravy a to jak silniční, tak železniční. Nevýhodou je rovněž inverzní poloha města. Naopak nejsou 
registrovány ekologické zátěže v území. Oblastí protéká významný vodní tok – řeka Svitava, kde je 
však stanovené záplavové území pro Q100, Q20 a Q5. Míra zasažení zastavěného území záplavami je 
nižší než vykazují průměrné hodnoty ORP. Je registrován úbytek zemědělské půdy, podíl lesních ploch 
je však vysoký. Rovněž podíl ploch sídelní zeleně je pozitivní ve srovnání s ostatními obcemi ORP 
Blansko. 

Změnou ÚP Blansko B2013-Z1 nedojde k narušení příznivého životního prostředí obce. 
Řešené lokality se nacházejí mimo CHKO Moravský kras, mimo inverzní polohy a záplavová území 
a nejsou zasaženy hlukem z dopravy. Rozšíření zastavitelných ploch má dopad na zábor ZPF, záborem 
však nejsou zasaženy zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany ani meliorované pozemky. Zábor je řešen 
ve vazbě na již realizovanou výstavbu a navrženým řešením neodchází k fragmentaci půdního fondu. 
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Hospodářský rozvoj: Poloha města Blanska na okraji CHKO Moravský kras a zároveň na významné 
trati Brno – Česká Třebová umožňuje rozvoj průmyslu i rozvoj služeb v oblasti rekreace a cestovního 
ruchu. Pozitivně jsou hodnoceny hospodářské podmínky charakterizované procentem vyjíždějících 
ekonomicky aktivních osob (rok 2001) a mírou nezaměstnanosti z dosažitelných uchazečů. Je 
registrován nižší podíl ekonomicky aktivních osob vyjíždějících za prací a nižší míra nezaměstnanosti 
z dosažitelných uchazečů než je průměr v ORP. Území se nachází v rozvojové oblasti města Brna 
a významné dopravní ose. Vzdálenost od silnice I. třídy je sice větší, než stanovená hodnota 5 km, je 
však dobře dopravně napojena silnicí II. třídy. V oblasti se stále těží, byť v omezené míře, slévárenské 
písky. Za rok 2011 je rovněž vykazována vyšší daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč než průměr 
ORP. 

Změna ÚP Blansko B2013-Z1 nemá negativní vliv na hospodářský rozvoj. Rozšíření 
zastavitelných ploch má naopak pozitivní vliv na stabilizaci obyvatel města. 

Soudržnost společenství: Město Blansko a jeho části Dolní Lhota, Horní Lhota, Těchov a Klepačov jsou 
napojeny na ČOV v Blansku. Je zaznamenán růst bydlení v okrajových částech města, není zde však 
zcela dořešena technická infrastruktura. V částech města Hořice, Olešná, Lažánky zatím propojení na 
ČOV chybí. V případě chatové lokality v části města Blansko - Žižlavice sílí tlak na výstavbu rodinných 
domů, přestože kapacita inženýrských sítí v současnosti rozvoj neumožňuje. Město Blansko 
zainvestování této lokality veřejnou infrastrukturou neuvažuje, což potvrdilo i stabilizací těchto ploch 
jako ploch rekreace v novém územním plánu z roku 2011. Od roku 2009 je zaznamenán pokles 
obyvatelstva. Přirozený přírůstek i migrační je pozitivní. Počet dokončených bytů za rok 2011 byl 
poměrně vysoký. Indikátory charakterizující míru naplnění zastavitelných ploch jsou pozitivní. Dále byl 
zjištěn vyšší podíl ploch občanského vybavení a rekreace ve srovnání s hodnotami ORP Blansko. 

Změnou ÚP Blansko B2013-Z1 je řešeno území, které nevykazuje výše uvedené zásadní 
problémy. Změny se dotýkají pouze ploch navazujících na zastavěná území, jejichž infrastruktura je 
řešena nebo vyřešena. 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek: 

Příznivé životní prostředí: 

Změnou ÚP Blansko se nepředpokládá narušení příznivého životního prostředí obce. 

Hospodářský rozvoj: 

Změnou ÚP Blansko se posílí hospodářská stabilita nabídkou dalších stavebních míst a stabilizací 
pracovní síly.  

Soudržnost společenství: 

Změna ÚP Blansko nemá vliv na soudržnost společenství obyvatel města. 
 

B5 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

B.5.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 

B.5.1.1 Použitá metodika 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení Změny 1 územního plánu na 
zemědělský půdní fond (ZPF) vychází z metodiky zpracování téže problematiky v platnému územním 
plánu, respektuje v rámci možností metodický pokyn MŽP a MMR „Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“ (nemění se grafika 
celkového zpracování výkresu, ani části, které jsou schválené územním plánem, Změna však 
respektuje základní principy uvedené v Metodickém pokynu). 
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B.5.1.2 Struktura půdního fondu v území 

Viz platný ÚP, beze změny. 

B.5.1.3 Agronomická kvalita půd 

Viz platný ÚP, beze změny. 

B.5.1.4 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 

Viz platný ÚP, beze změny. 

B.5.1.5 Opatření k zajištění ekologické stability 

Viz platný ÚP, beze změny. 

B.5.1.6 Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení 

Blansko – Zborovec (Z1c): navrženy plochy bydlení individuální městského typu. Plocha je 
vymezena mimo zastavěné území, celkově se jedná o 1,17 ha na orné půdě III. třídy ochrany. 
V platném územním plánu NZ – plocha zemědělská. Plocha navazuje z jihu na zastavěné území, 
z jihovýchodu na územním plánem navrženou plochu bydlení (48 BI), s níž bude tvořit jeden 
prostorový celek. Navrženým řešením neodchází k fragmentaci půdního fondu ani dotčení 
meliorovaných ploch. Vzhledem k obsluze území bylo rozšířeno veřejné prostranství o 0,05 ha na orné 
půdě III. třídy ochrany, s ohledem na přírodní a odtokové podmínky v území byla rozšířena plocha 
přírodní 54 NP o 0,09 ha (III. třída ochrany, TTP a zahrada). 

Do ploch vymezených Z1c zasahuje OP lesa. 

Blansko – Zborovec (Z1b): navrženy plochy bydlení v zastavěném území – není vyhodnocováno 
jako zábor ZPF. 

Těchov (Z1f): vymezena je plocha 34 BV - bydlení mimo stávající zastavěné území o rozloze 0,88 ha 
na půdách IV. a V. třídy ochrany, na orné půdě a trvalých travních porostech. V platném územním 
plánu je plochy vymezena jako NZ – plocha zemědělská. Plocha navazuje na stávající zástavbu 
a logicky ji doplňuje, neodchází k fragmentaci půdního fondu ani dotčení meliorovaných ploch. 
Vzhledem k nezbytné obsluze navržených objektů je rozšířeno veřejné prostranství o 0,06 ha na ZPF 
(opět IV. a V. třída ochrany, orná půda a TTP). 

Plocha Z1f je ve III. zóně CHKO Moravský kras (stejně jako celá jižní polovina Těchova), vymezena je 
po hranici II. zóny CHKO a NRBC 85 Suchý a pustý žleb. Zasahuje sem i ochranné pásmo II. stupně – 
vnější. 

Blansko – Zborovec (Z1i): navrženy plochy bydlení hromadného a rozšíření veřejných prostranství, 
nicméně na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Nejsou tudíž záborem. 

V části vyjádření OŽP KrÚ Jmk z hlediska zákona č.334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, byl k zadání změny uplatněn požadavek, aby bylo při zpracování 
návrhu změny územního plánu postupováno v souladu s ust. §5 odst.1 a 2 zákona č.334/1992Sb., s 
tím, že zpracovatelé 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. 

Při zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení nebylo možno vyhodnotit předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond ve srovnání s jiným možným řešením. Zadání 
změny ÚP neumožňuje jiný výběr lokalit. 

Dle schváleného Zadání změny B2013 se varianty řešení návrhu změny nepředpokládaly. Řešení 
v intencích návrhu nevyvolalo nutnost prověření vlivů na životní prostředí. Pořizovatel, na základě 
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požadavku OŽP MěÚ Blansko na úseku ochrany ZPF, požadoval, aby projektant Změny B2013 návrhy 
řešení v rozpracovanosti projednal. Patřičné podklady projektant dotčeným orgánům v rozpracovanosti 
změny k vyjádření zaslal. 

B.5.1.7 Popis lokalit předpokládaného záboru ZPF 

Viz následující tabulka: 

(přiloženy jsou tabulky pouze pro k.ú. Blansko, Horní Lhota a Těchov, položky dotčené Změnou č. 1 
jsou označeny červeně). 
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54 Blansko NP plochy přírodní 0,14

orná, 

TTP, 

zahrada 32911 III. 0,14 0,14 0,13 0,01

rozšířeno v 

rámci Změny 1, 

původně 0,05 - 

podlimitní

Blansko PV plochy veřejných prostranství 5,46

orná, 

TTP, 

zahrada, 

sad

33715
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35600

32951

34078

37889
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32911

V.

V.

IV.

IV.

I.

IV.

V.

V.

IV.

V.

III. 2,50 0,36 2,14 2,52

rozšířeno v 
rámci Změny1 
(zábor původně 
2,45 ha, 0,05 
ha na III. třídě)

55 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,13 zahrada 32911 III. 0,13 0,13 0,13

Pod 

Sanatorkou

56 Blansko BI bydlení individuální - městské a příměstské 0,38 orná 32911 III. 0,38 0,38 0,38

nově navrženo - 
Změna č. 1, 
tvoří celek s 
18 BI Horní 
Lhota

42,1 31,9 6,8 25,1 9,5 22,4celkem



C
el

ke
m

 k
 z

áb
or

u

I. 
+ 

II.
 tř

íd
a

III
. -

 V
. t
ří

da

V
 z

as
ta

v
ě

né
m

 
úz

em
í

M
im

o 
za

st
av
ě

né
 

úz
em

í

P
oz

ná
m

ka

C
el

ko
vá

 v
ým

ě
ra

   
 

lo
ka

lit
y 

[h
a]

D
ru

h 
po

ze
m

ku
*

)

O
zn

a
č

en
í l

ok
al

ity
 

zá
bo

ru

K
at

as
trá

ln
í ú

ze
m

í

K
ód

 v
yu

ži
tí 

úz
em

í

Ú
č

el
 v

yu
ži

tí 
úz

em
í

T
ří

da
 o

ch
ra

ny

Dotčená vým ěra ZPF [ha]

O
dv

od
n
ě

ní

B
P

E
J 

18 Horní Lhota BI
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příměstské 1,36 orná 32911 III. 1,36 1,36 1,36

nově navrženo - 
Změna č. 1, 
tvoří celek s 
56 BI Blansko

Horní Lhota PV plochy veřejných prostranství 1,17
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TTP, 
zahrada

33224
33244
32911
33715

V.
V.
IV.
V. 0,97 0,97 0,46 0,51

16,04 14,56 1,10 13,46 4,67 9,89 1,14zábor celkem
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23 Těchov BV bydlení individální - venkovské 0,14
orná, 
TTP

53211
53214

IV.
V. 0,14 0,14 0,14

upraveno v 
rámci Změny č. 
1 - částečně již 
zastavěno

34 Těchov BI
bydlení individuální - městské a 
příměstské 0,88

orná, 
TTP

53211
53214

IV.
V. 0,88 0,88 0,88

nově navrženo - 
Změna č. 1

Těchov PV plochy veřejných prostranství 2,66
orná, 
zahrada

55001
53214
53211
56811
51210
53204

III.
V.
IV.
V.
II.
IV. 2,31 0,12 2,19 0,56 1,75 0,18

rozšířeno v 
rámci Změny1 
(zábor 
původně 2,25 
ha, 0,12 ha na 
I. a II. třídě)

27,69 27,22 0,80 26,42 2,95 24,27 0,83zábor celkem
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B.5.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
PUPFL 

Změnou B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko nejsou pozemky lesa dotčeny. 
 

B.6 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY 
Viz platný ÚP, beze změny. 
 

B.7 OCHRANNÁ PÁSMA A ZÁJMOVÁ ÚZEMÍ MINISTERSTVA OBRANY 
Viz platný ÚP, beze změny. 
 

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

ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 
ZOHLEDNĚNO 
Stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hledisek zajištění koordinace využívání území, 
s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a soulad s ÚPD vydanou 
krajem. Telefonicky byl konzultován předmět redukce řešení Změn Z1 a bylo konstatováno, že ke 
změně tohoto hodnocení nedojde. Je tedy možno přistoupit přímo k dílčím úpravám návrhu a k Řízení 
o návrhu dle ust. § 52 stavebního zákona. 
 

B.9 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Změnou B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko dochází k navýšení vymezených zastavitelných ploch. 

Změna ÚP Blansko B2013-Z1b,c,f,i neovlivní budoucí počet obyvatel města. Vzhledem k tomu, že 
navrženou změnou dochází k určitému navýšení zastavitelných ploch v řešeném území a k převodu 
malé části ploch územních rezerv do ploch návrhových, mění se etapizace využití ploch pro výstavbu. 
Platný ÚP Blansko byl řešen na období cca 8 let, vzhledem ke změně B2013-Z1b,c,f,i budou 
zastavitelné plochy (včetně navýšení ve změně) realizovány v delším časové období. Plochy 
změny B2013-Z1b,c,f,i budou realizovány v I. etapě výstavby s ohledem na potřebu využití investic, 
vložených do technické infrastruktury území. 
 

B.10 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 

V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 
Změna B2013-Z1b,c,f,i ÚP Blansko nemá vliv na tuto problematiku. 
 

B.11 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Pořízení Změny ÚP Blansko B2013-Z1 bylo schváleno, dle §6, odst.5, písm.a) a §44 písm.a) stavebního 
zákona na 13. zasedání Zastupitelstva města Blansko dne 25.06.2013 přijetím dílčích usnesení č.13 až 
č.17 (dalších pět návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko bylo přesunuto do pravidelné aktualizace 
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přijetím usnesení č.8 až č.12). Celý tento postup byl mimořádný, neboť při projednání a vydání 
Územního plánu Blansko v roce 2011 byla stanovena zásada, že nebudou pořizovány samostatné 
Změny této dokumentace, ale že všechny uplatněné Návrhy na pořízení Změn ÚP Blansko budou 
soustředěny do podkladů aktualizace ÚP Blansko, které budou projednány Zastupitelstvem města 
Blansko do konce roku 2015. Tam mělo být komplexně posouzeno naplňování ÚP Blansko, včetně 
definování možností a potřeb území, a měly být stanoveny cíle územního plánování pro další období. 
Východiskem pro tento způsob řešení byl odůvodněný předpoklad, že ÚP Blansko je pro období 
nejbližších let dimenzován s dostatečnou rezervou a přesvědčení, že nelze zasahovat do nastavených 
funkčních a ekonomických vazeb území. 

Projednání skupiny Návrhů na pořízení Změny ÚP Blansko před režimem pravidelné aktualizace ÚP 
Blansko bylo iniciováno požadavkem developera projektu obytné zástavby za sídlištěm Zborovce, který 
chce rozšířit zastavitelné plochy o část navazujících, původně vymezených (v Územním plánu sídelního 
útvaru Blansko z roku 1998 ve stavu po vydání Změny B35 v polovině roku 2008), zastavitelných 
ploch. Návrh byl dán do souvislosti s přímou podporou Města Blansko tomuto konkrétnímu projektu, 
která byla schválena Zastupitelstvem města Blansko v září minulého roku. Celý tento problém již má 
poměrně široké funkční, majetkové a ekonomické souvztažnosti, výrazně přesahující původní předmět 
řešení ÚPn SÚ Blansko. Předpokládá se proto, že v rámci přípravy projednání Změny ÚP Blansko 
(celková koncepce této části návrhu) bude otevřena otázka úprav dopravní a technické infrastruktury 
předřazeného zastavěného a širšího navazujícího území a bude řešeno zapojení navazujících ploch 
rekreace v lokalitě Za Zborovcem. V předchozí zpracované ÚPD (Změna ÚPn SÚ Blansko B35 a RPn 
Blansko – Luhy) požadavek takto striktně dán nebyl. Je nepochybné, že na celkový význam 
a ekonomiku společného projektu AO Real, a.s., a Města Blansko bude mít výrazný vliv zejména to, 
v jaké šíři se podaří do zastavitelných ploch bydlení zapojit plochy rekreace navazující na upravovaný 
komunikační skelet, který investuje Město Blansko. Je nutno nalézt konkrétní prostorové a technické 
řešení. 

V lokalitě Za Zborovcem je projekt AO Real, a.s., členěný dlouhodobě na tři etapy. Území I. etapy, 
k jehož zainvestování se přihlásilo Město Blansko (viz usnesení č.10 přijaté na 9. zasedání 
Zastupitelstva města Blansko 04.09.2012), zahrnuje – v souvislosti s návrhem kapacitní dopravní 
a technické infrastruktury území - rovněž stávající plochy rekreace v západním okraji území, jejichž 
potenciál může být efektivně využit pouze návrhem konkrétní funkční a prostorové regulace. Ve 
změně ÚP Blansko proto jsou vymezeny plochy VPS a ostatních podmiňujících opatření v prostorech 
budoucích ulic. 

Změnou ÚP Blansko jsou vytvořeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území tak, aby byly 
uspokojeny potřeby současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací 
budoucích. 

Změna ÚP Blansko řeší účelné využití a prostorové uspořádání území s cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Změnou ÚP Blansko 
nedojde k narušení urbanistické struktury města Blanska a bude doplněna struktura již započatá. 
Změnou ÚP Blansko jsou nově vymezeny lokality pro bydlení hromadné v bytových domech, bydlení 
individuální v rodinných domech městského typu (Blansko), bydlení individuální v rodinných domech 
venkovského typu (Těchov), plochy veřejných prostranství a plochy přírodní. 

Změna ÚP Blansko ve veřejném zájmu chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území 
a nezasahuje do urbanistického, architektonického a archeologického dědictví města. S ohledem na 
vazby v řešeném území určuje podmínky pro hospodárné využívání území. Zastavitelné plochy jsou 
vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. 

Změna ÚP Blansko upřesňuje koridor pro situování dopravní a technické infrastruktury – 
jedná se v první řadě o rozšíření páteřní komunikace, vedené ze sídliště Zborovce severovýchodním 
směrem k lesním plochám Dolního Sloupečníku. V navazujících rozvojových lokalitách dává předpoklad 
pro doplnění místních komunikací, opět včetně inženýrských sítí. 

Případně dále doplní pořizovatel. 
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B.12 VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Změna ÚP Blansko B2013-Z1 je pořízena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
v pozdějším znění (novela stavebního zákona, účinná od 1. ledna 2013). 

Dále doplní pořizovatel. 

B.13 ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
Doplní pořizovatel. 
 

B.14 VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 
Doplní pořizovatel. 
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