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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pořízení změn: 

Zastupitelstvo městyse Černá Hora na svém veřejném zasedání dne 27.08.2015 projednalo 
žádosti o pořízení změn Územního plánu Černá Hora (dále jen ÚP Černá Hora). Ve svých 
usneseních přihlédlo u jednotlivých žádostí na jejich vliv při dalším rozvoji městyse a dále na 
posouzení předmětných žádostí Pořizovatelem, tedy SÚ MěÚ Blansko, odd ÚP a RR. 
Současně odsouhlasilo, aby Starosta obce požádal Pořizovatele o zapracování těchto změn do 
Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora. Žádost rovněž obsahovala požadavek na prodloužení 
lhůty zpracování ÚS v ploše B1 o 4 roky. Zpráva o uplatňování byla projednána s DO a byla 
schválena usnesením č. 18 dne 30.12.2015. V průběhu zpracování Zprávy byl uplatněn 
požadavek Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále též ŘSD) na zpracování další změny týkající se 
plochy pro úpravy na I/43. Pořízení změny bylo ZM odsouhlaseno 30.12.2015. Pro tuto 
změnu bylo zpracováno samostatné Zadání, které bylo v souladu s platnými předpisy 
projednáno a schváleno ZM dne 28.04.2016.    

Přehled změn: 

ČH1: Změna funkčního využití pozemků parc.č. 798, 799, 800, 801/1, 802, 804 a 805/1 v k.ú. 
Černá Hora, z ploch výrobních Vs na plochy smíšené obytné BO. 

ČH3: Změna funkčního využití pozemků parc.č. 711, 712/1 a 712/2 všechny v k.ú. Černá 
Hora ze stabilizované plochy občanského vybavení Ov - veřejná vybavenost na plochu 
bydlení B. 

ČH4: Vyjmutí pozemků p.č.1522/9 a 1522/10 v k.ú. Černá Hora z plochy B1, která je 
podmíněna zpracováním územní studie. 

ČH5: Změna funkčního využití pozemku 1187/1 v k.ú. Černá Hora z plochy přestavby pro 
sport do plochy dopravní infrastruktury D.  

ČH7: Prověření výměry stavebních pozemků  

ČH8: Změna plochy územní rezervy na zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury pro 
úpravy silnice I/43.  

ČH9: Aktualizace zastavěného území 

Společné jednání o návrhu: 

Návrh Změn ÚP Černá Hora, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (ČH5 a 
ČH8), byl dle §50 zákona č. č.183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,  projednán s 
dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na společném jednání 
dne 22.11.2016. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jednání, tj. do 22.12.2016. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. 
Pořizovatel rovněž doručil návrh změn veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne jejího 
doručení mohl každý uplatnit u Pořizovatele písemné připomínky. Po uplynutí stanoveného 
termínu obdržel Pořizovatel stanoviska dotčených orgánů. Připomínka byla uplatněna od 
ŘSD, která slouží současně jako podklad pro vyjádření DO - Ministerstva dopravy. Nebyla 
zapracována změna ČH2 (změna funkčního využití pozemku parc.č. 1524/5 v k.ú. Černá Hora 
z plochy zemědělské na plochy smíšené výrobní) zejména z důvodu těsné blízkosti stávající 
obytné zástavby i zastavitelné plochy bydlení B1, problematického dopravního napojení a 
omezení zastavitelnosti tohoto pozemku situovaném v ochranném pásmu silnice I/43 a z 
důvodu ochrany zemědělského půdního fondu (jedná se o II.třídu ochrany ZPF). Nebylo 
řešeno tedy ani území související a beze změn byla tedy ponechána plocha VS21, jejíž využití 
mělo být rovněž prověřeno.   
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Pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci s určeným zastupitelem výsledky projednání. Z 
výsledků projednání nevyplynul požadavek na zásadní úpravy dokumentace. Dokumentace 
byla upravena a dohodnuta s příslušnými dotčenými orgány, které uplatnily nesouhlasná 
stanoviska (KÚ JmK OŽP). Krajský úřadu následně posoudil dokumentaci z hledisek zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, na záměry a požadavky 
uvedené v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1 a soulad s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem (dle §50 odst. 7) SZ). Stanovisko Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru ŽP z hlediska ust. §  50 odst.5 stavebního zákona obdržel 
Pořizovatel na základě jeho žádosti dne 01.03.2017 pod č.j. JmK 35354/2017 ze dne 
30.03.2017. Toto stanovisko obsahovalo požadavky, které byly v návrhu ÚP pro VP 
zohledněny. Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování 
a stavebního řádu z hlediska ust. §  50 odst.7 stavebního zákona bylo doručeno dne 
31.03.2017 pod č.j. JmK 34108/2017 ze dne 28.03.2017. V tomto stanovisku bylo uvedeno, 
že Návrh změn ČH1 a ČH3 až ČH9 byl zpracován v době, kdy Jihomoravský kraj neměl 
platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. ZÚR JmK byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016 a do návrhu 
změn pro veřejné projednání je nutno doplnit vyhodnocení souladu předmětných změn ÚP 
Černá Hora se ZÚR JmK a vyhodnocení souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, 
následně pak požádat o doplnění stanoviska KrÚ vydaného ve smyslu § 50 odst. 7 SZ o 
posouzení souladu „Návrhu změn územního plánu (dále jen ÚP) Černá Hora označených jako 
ČH1 a ČH3 až ČH9“ se ZÚR JmK a PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

Vyhodnocení bylo předáno 19.05.2017 projektantovi, který v souladu s ním vypracoval 
upravený Návrh změn ÚP Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 pro řízení o 
návrhu a odevzdal ho v červnu 2017. 

Řízení o návrhu: 

Upravený a posouzený návrh Změn ÚP Černá Hora byl, podle ustanovení § 52, odst. 1 
stavebního zákona, doručen veřejnou vyhláškou. S dokumentací návrhů změn bylo možné se 
seznámit na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ 
Blansko, náměstí Republiky 1, Blansko, na ÚM Černá Hora, a byl vystaven na webových 
stránkách Městyse Černá Hora a na webových stránkách Města Blansko. Veřejné projednání 
návrhu Změn ÚP Černá Hora se uskutečnilo 20.07.2017 v zasedací místnosti Úřadu městyse v 
Černé Hoře. Připomínky a námitky mohly být uplatněny do 27.07.2017. Dotčené orgány, 
krajský úřad, sousední obce a Městys Černá Hora přizval Pořizovatel jednotlivě. Do lhůty 7 
dnů ode dne veřejného projednání bylo uplatněno podání vlastníka pozemků, obsahující 2 
body, které Pořizovatel vyhodnotil jako připomínky.  Z dotčených orgánů ve stejné lhůtě 
uplatnili stanoviska pouze KHS JmK, Krajský úřad JmK, Hasičský záchranný sbor JmK a 
Obvodní báňský úřad. Samostatně zaslalo požadavek na úpravu dokumentace ve spolupráci s 
Ministerstvem dopravy ČR jako oprávněný investor podle §52 odst.2  SZ Ředitelství silnic a 
dálnic. Dotčené orgány uplatnily stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny.  

Dle ustanovení odst.1), § 53 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a 
připomínkách. Na základě vyhodnocení připomínek Pořizovatel navrhl vypuštění změny ČH6 
týkající se prodloužení lhůty pro vypracování Územní studie pro lokalitu B1. Další pořizování 
změny a její vydání je bezpředmětné. Územní studie byla v době pořizování změn zpravována 
a dne 30.09.2016 prověřil Pořizovatel možnosti využití této studie označené jako „Územní 
studie pro plochu bydlení B1 Pod Ješetinskou, na jižním okraji městyse dle ÚP Černá Hora“ v 
souladu s §30 zákona č.183/2006Sb s konstatováním, že posuzovanou územní studii je možno 
využít jako územně plánovací podklad pro rozhodování v daném území. Pořizovatelem byla 
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následně vložena do Evidence dat územně plánovací činnosti. Tato studie je k nahlédnutí na 
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie#toc_obec_cerna-hora.  

Dle ustanovení odst.1), § 53 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a 
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změn a toto vyhodnocení předložil 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu společně s výzvou k 
uplatnění stanovisek. Do lhůty 30 dnů uplatnili stanoviska KÚ JmK, MŽP, OŽP MěÚ 
Blansko, HZS JmK, KHS JmK a MPO. 

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentací. Nedošlo však k 
podstatné úpravě návrhů změn ÚP a nebylo nutné opakovat veřejné projednání. 

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

2.1. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje 

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

Podle aktualizovaného podkladu patří obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části ORP 
Blansko do metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou 
dynamikou krajského města. Je to území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a 
ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam. Rozvojově 
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. 
tranzitním železničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast 
zejména na prostor Vídně a Bratislavy.  

Obce mimo rozvojové oblasti leží na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s 
výraznou vazbou na dopravní cesty. Jedná se o silnici I/43, koridor připravované rychlostní 
silnice R43 (dle současné právní úpravy dálnice D43) a železniční trať č. 260 (I. tranzitní 
železniční koridor). Správní území městyse Černá Hora má přímou vazbu na obě uvedené 
silniční dopravní cesty. Dle upřesnění v ZÚR JmK je městys Černá Hora součástí rozvojové 
osy OS9 a zároveň je stanoven jako lokální centrum osídlení. 

Katastrální území Černá Hora je dle Politiky dotčeno návrhem koridoru P10 pro plynovod 
přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v kraji Vysočina k obci 
Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející severně od Brna včetně plochy pro výstavbu nové 
kompresorové stanice Bezměrov. Důvodem vymezení je zabezpečení koridoru pro posílení 
vnitrostátní trasy pro přepravu plynu (Hrušky – Příbor), procházející územím více krajů.  

Záměry koridoru P10 a koridoru připravované rychlostní silnice R43 byly zakresleny v ÚAP 
JmK a jsou obsaženy v ZÚR JmK jako koridor VTL plynovod Kralice- Bezměrov, označený 
jako TEP 05 a územní rezerva pro variantu RDS34-B Varianta „Optimalizovaná OŽP“.  

V ÚP Černá Hora jsou oba tyto koridory zohledněny a nedojde ke střetu změn ČH1, 
ČH3,ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 s těmito koridory. Návrh řešení změn ÚP Černá 
Hora neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR 2008 a její aktualizaci.  

Respektovány jsou republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území. Změny ČH1, ČH3 až ČH5, ČH7 až ČH9 nenavrhují žádné skutečnosti, 

které by byly v rozporu s prioritami či záměry stanovenými a vymezenými v Aktualizaci 
č. 1 PÚR ČR. Řešení je v souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR.  
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Naplnění konkrétních priorit, týkajících se území řešené změnami ČH1, ČH3 až ČH5, ČH7 
a ČH9 bylo vyhodnoceno takto: 

(14) a (14a) Změny  ČH1, ČH3 až ČH5, ČH7 a ČH9 ve veřejném zájmu dále chrání a 
rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, zachovávají ráz urbanistické struktury území, 
struktury osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. 
Změny ČH1, ČH3 až ČH5, ČH7 a ČH9 jsou řešeny v zastavěném území. Jedná se 
především o změny funkčního využití a úpravy textové části.  Pro změnu ČH8 byly 
stanoveny podmínky ochrany přírody a krajiny včetně ochrany zemědělské půdy vyplývající 
především z hodnocení vlivů změny na životní prostředí. 

(19), (20) a (20a) Změny využívají zastavěné území (plochy přestaveb) a zajišťují tak ochranu 
nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) s výjimkou změny ČH8, která mění 
plochy rezervy na zastavitelné plochy. Jedná se o plánované úpravy v úseku silnice I/43, 
jehož  technický a dopravně- bezpečnostní stav není uspokojivý, dle požadavku Ministerstva 
dopravy.. Úpravy byly prověřovány technickou studií, která byla řešena ve variantách 
prověřující možnosti průchodu údolím vodního toku a způsobu jeho dotčení, dále možnosti 
minimalizace dotčení lesních pozemků a jejich vliv na trasování přeložky komunikace, 
ochranu přírody a možnosti minimalizace dotčení pozemků ZPF. Jedná se o veřejný zájem 
převažující nad zájmem ochrany ZPF.  

(23) Změna ČH8 vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny a podporuje zmírňování vystavení sídla 
nepříznivým účinkům tranzitní silniční dopravy. 

(24) Změna ČH8 vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a 
zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky 
ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových os.  

2.2. Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

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

Změny ÚP Černá Hora ČH1, ČH3 až ČH5, ČH7 a ČH9 respektují ZÚR JmK v podrobně 
níže uvedeném rozsahu. V tomto rozsahu jsou respektovány priority územního plánování 
JmK pro zajištění udržitelného rozvoje území. Dále jsou respektovány plochy a koridory 
vymezené v ZÚR JmK, ve správním území Černá Hora se jedná o plochy koridoru  TEP05  
VTL plynovod Kralice – Bezměrov, územní rezerva kapacitní silnice R43 Brno – Moravská 
Třebová (E461), v úseku dálnice D1 – Kuřim – Lysice jako dálnice ozn.RDS34 – D43 Kuřim 
– Lysice ve variantě B - Varianta „Optimalizovaná MŽP“, územní rezerva kapacitní silnice 
R43 Brno – Moravská Třebová (E461), v úseku dálnice D1 – Kuřim – Lysice jako dálnice  
RDS01  D43 Troubsko / Ostrovačice (D1) – Kuřim,  RDS34  D43 Kuřim – Lysice ve variantě 

RDS34‑A - Varianta „Německá“, ÚSES nadmístního významu zahrnující regionální 

biokoridory RK 1420, RK 1419 a RK 1412, regionální biocentrum RBC 235 a RBC 1537. 

2.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního 
rozvoje (A) 

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

Návrh změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP Černá Hora je v souladu 

s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 

území stanovenými v ZÚR JmK, podporuje zejména naplňování bodu (8) priorit (tj. 

vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění  rozvoj provázané dopravní infrastruktury) a 

bodu (14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje). 

2.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B), centra osídlení 

2.2.2.1 Rozvojové osy 

Správní území městyse Černá Hora bylo dle ZÚR JmK zařazeno do metropolitní rozvojové 
osy  OS9  Brno – Svitavy / Moravská Třebová, která byla vymezena v politice územního 
rozvoje na území JmK mimo OB3 metropolitní rozvojovou oblast Brno obcemi s výraznou 
vazbou na významné dopravní cesty (tj. silnici I/43, připravovanou dálnici D43 a železniční 
trať č. 260). 

ZÚR JmK stanovují požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování 
takto: 

Požadavky na uspořádání a využití území, které se vztahují k řešeným změnám ÚP Černá 
Hora: 

a) V centrech osídlení (Blansko, Boskovice, Černá Hora, Kunštát, Letovice, Lysice, Rájec-
Jestřebí) vytvářet podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné infrastruktury; v případě 
vybraných center (Černá Hora, Lysice, Kunštát, Rájec-Jestřebí) podporovat stabilizaci a 
rozvoj pracovní funkce. Změna ČH5 a ČH 8 navrhují plochy dopravní infrastruktury. 

Úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR JmK pro rozvojové osy, týkající se  
vztahu k rozvoji veřejné infrastruktury, jsou řešeny zejména ve změně ČH8. 

2.2.2.2 Centra osídlení 

Městys Černá Hora je zařazen do lokálních center osídlení.  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje lokálních center byly stanoveny požadavky 
na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování.  

Požadavky a úkoly pro řešení změn nevyplývají. 

Požadavky a úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR JmK ve vztahu k 
plánování a usměrňování rozvoje center osídlení týkající se rozvoje veřejné a dopravní 
infrastruktury, jsou řešeny zejména ve změně ČH8. 

 

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

Správní území městyse není zařazeno do specifické oblasti. 
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2.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

2.2.4.1. Koridor VTL plynovod Kralice – Bezměrov označený jako TEP 05. 

ZÚR JmK zpřesňují koridor technické infrastruktury P10 VTL plynovodu vedoucí z okolí 
obce Kralice nad Oslavou v Kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející 
severně od Brna, včetně výstavby nové kompresorovny Bezměrov, vymezený v politice 
územního rozvoje, vymezením koridoru  TEP05  VTL plynovod Kralice – Bezměrov; úsek 
severně od Brna takto: šířka koridoru 320 m. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridorech VTL plynovodů se stanovují 
tyto požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

Požadavky a úkoly pro řešení změn nevyplývají. 

Veškeré plochy, řešené změnami, leží mimo výše uvedený koridor s výjimkou 
okrajového dotčení plochy změny ČH9/A1 (aktualizace zastavěného území) koridorem 
TEP05. Jedná se však o již existující zástavbu v ploše bydlení. 

Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití výše uvedeného záměru vyplývajícího z 
řešení  ZÚR JmK. 

2.2.4.2 Územní rezerva pro variantu dálnice RDS34  D43 Kuřim – Lysice - RDS34‑B  

Varianta „Optimalizovaná MŽP“. 

Ve správním území obce (jihozápadní část k.ú.)  je z politiky územního rozvoje vymezena 
územní rezerva kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová (E461), v úseku dálnice D1 – 
Kuřim – Lysice jako dálnice ozn.RDS34 – D43 Kuřim – Lysice ve variantě B  Varianta 
„Optimalizovaná MŽP“. 

Vedení koridoru: Kuřim východ – Újezd u Černé Hory – Lysice.   

Šířka koridoru:  400 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí, minimálně 250 m. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách a koridorech dálnice D43 D1 – 
Moravská Třebová (E461), na území JmK ve spojení Troubsko / Ostrovačice (D1) – Kuřim – 
Lysice, se stanovují požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách využití území a úkoly pro územní plánování. 

Požadavky a úkoly pro řešení změn nevyplývají. 

Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití výše uvedeného záměru vyplývajícího z 
řešení  ZÚR JmK. 

2.2.4.3 Územní rezerva pro variantu dálnice RDS34  D43 Kuřim – Lysice – RDS34‑A  

Varianta „Německá“. 

Ve správním území obce (západní část k.ú.) je z politiky územního rozvoje vymezena územní 
rezerva kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová (E461), v úseku dálnice D1 – Kuřim 
– Lysice jako dálnice  RDS01  D43 Troubsko / Ostrovačice (D1) – Kuřim,  RDS34  D43 

Kuřim – Lysice ve variantě RDS34‑A  Varianta „Německá“. 

Vedení koridoru: Kuřim‑sever – Všechovice – Lysice.  

Šířka koridoru:  
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- 400 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí Čebín, Černá Hora, Drásov, 
Lubě, Malhostovice, Skalička, Všechovice;  

- minimálně 250 m. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách a koridorech dálnice D43 D1 – 
Moravská Třebová (E461), na území JmK ve spojení Troubsko / Ostrovačice (D1) – Kuřim – 
Lysice, se stanovují požadavky na uspořádání a využití území, kritéria a podmínky pro 
rozhodování o změnách využití území a úkoly pro územní plánování. 

Požadavky a úkoly pro řešení změn nevyplývají. 

Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití výše uvedeného záměru vyplývajícího z 
řešení  ZÚR JmK. 

Veškeré plochy, řešené změnami, leží mimo výše uvedený koridor s výjimkou 
okrajového dotčení plochy změny ČH9/A1 (aktualizace zastavěného území) koridorem 
RDS 34. Jedná se však o již existující zástavbu v ploše bydlení. 

Podle požadavku Ministerstva dopravy ČR bude koridor územní rezervy RDS34 v rámci 
samostatné změny ČH10, kterou bude uveden ÚP Černá Hora do souladu se ZÚR JmK, 
zapracován upravený v šíři 100 m od osy budoucí dálnice D43 na obě strany tak, aby 
obsahoval i související stavby a objekty dle zpracované podrobné technické studie „R 43 
Kuřim- Svitávka“ (HBH Projekt, spol. s.r.o., 06/2012). Tento zpřesněný koridor se nedotýká 
žádné z ploch, řešených změnami.  

2.2.4.4 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

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

• RK 1420 - regionální biokoridor 

• RK 1419 - regionální biokoridor 

• RK 1412 - regionální biokoridor 

• RBC 235 - Hořický hřbet 

• RBC 1537 – Bukovice 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách a koridorech nadregionálního a 
regionálního ÚSES se stanovují požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování. 

Požadavky a úkoly pro řešení změn nevyplývají. 

Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití prvků ÚSES nadmístního významu s 
výjimkou Změny ČH8. Návrhem plochy dopravní infrastruktury Změnou ČH8, dojde 
ke střetu tohoto záměru s regionálním biokoridorem RK 1412. Tento střet bude možné 
řešit až v následných řízeních o umístění stavby komunikace. Podle vyhodnocení SEA z 
hlediska zajištění ekologické stability krajiny a migrace bioty v území bude třeba zajistit 
průchodnost biokoridoru uvažovanou komunikací vhodným technickým opatřením. 

2.2.4.5 Cyklistická doprava  

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

Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou (Pivní stezka 
Petra Bezruče)  

cyklotrasa č. 5221 – Černá Hora – Malá Lhota 

cyklotrasa č. 5141 – Černá Hora – Kunštát 

cyklotrasa č. 5201 – Černá Hora – Chrudichromy 

Pro řešení změn nevyplynuly požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklotras. 

Obecné požadavky ZÚR JmK na vymezování cyklokoridorů je nutné respektovat 
zejména ve vztahu k vymezování nových tras. Ve správním území městyse jsou krajské 
cyklotrasy stavem v území, nikoliv návrhem, takže žádné koridory nevyžadují nové 
územní vymezení. 

Návrh řešení změn neomezuje cyklistické trasy. Návrh řešení změny neomezuje 
vymezení koridorů vyplývajících z řešení ZÚR JmK. 

 

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

2.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují v ZÚR 
JmK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

Změny ÚP s výjimkou Změny ČH8 nejsou s požadavky a stanovenými úkoly pro územní 
plánování v rozporu a nemají vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních hodnot území 
kraje. 

Návrhem plochy dopravní infrastruktury Změnou ČH8, dojde ke konfrontaci  tohoto záměru s 
prvky lokálního a regionálního územního systému ekologické stability. Tento střet bude 
možné řešit až v následných řízeních o umístění stavby komunikace. Podle vyhodnocení SEA 
z hlediska zajištění ekologické stability krajiny a migrace bioty v území bude třeba zajistit 
průchodnost biokoridoru uvažovanou komunikací vhodným technickým opatřením. 

2.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

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

Změny ÚP nejsou s požadavky a stanovenými úkoly pro územní plánování v rozporu a nemají 
vliv na koncepci ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje. 

2.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 

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

Změny ÚP nejsou s požadavky a stanovenými úkoly pro územní plánování v rozporu a nemají 
vliv na koncepci ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje. 



      14 

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

Správní území je dle ZÚR JmK zařazeno zčásti do krajinného typu do krajinného typu 29. 
boskovicko-blanenský, zčásti do krajinného typu 27 hořicko-soběšický a zčásti do krajinného 
typu 31 kunštátsko-nedvědický.  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách krajinných typů se stanovily 
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik. 

Výše uvedené požadavky nebyly předmětem řešení změn ÚP a svým obsahem ani rozsahem 
nevylučují zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětných  krajinných typů.  

2.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území je vymezena veřejně prospěšná stavba  - koridor VTL plynovod Kralice – 
Bezměrov označený jako TEP 05. 

Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití tohoto koridoru veřejně prospěšné stavby 
vymezené v ZÚR JmK. 

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

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

Ve správním území je vymezena veřejně prospěšná stavba  - koridor VTL plynovod Kralice – 
Bezměrov označený jako TEP 05. 

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

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

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

Správního území se týká krajská síť cyklistických tras: 

Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou (Pivní stezka 
Petra Bezruče)  

cyklotrasa č. 5221 – Černá Hora – Malá Lhota 

cyklotrasa č. 5141 – Černá Hora – Kunštát 

cyklotrasa č. 5201 – Černá Hora – Chrudichromy 

Pro řešení Změn ÚP nevyplynuly požadavky na územní vymezení a koordinaci 
cyklotras. Návrh řešení změn neomezuje cyklistické trasy.  



      15 

2.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 

ZÚR JmK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D.5. textové části ZÚR JmK a 
zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JmK, v územně plánovací dokumentaci 
obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JmK ukládá územně koordinovat, upřesnit a 
vymezit územní rezervy pro příslušné plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci. 

Ve správním území obce (západní část k.ú.) jsou vymezeny územní rezervy kapacitní silnice 
R43 Brno – Moravská Třebová (E461), z politiky územního rozvoje, v úseku dálnice D1 – 
Kuřim – Lysice jako dálnici  RDS34  D43 Kuřim – Lysice ve variantě B Varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ a variantě A „Německá“. 

Vedení koridoru: Kuřim východ – Újezd u Černé Hory – Lysice.   

Šířka koridoru:  400 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí, minimálně 250 m. 

Požadavky a úkoly pro řešení změn nevyplývají. Koordinace, upřesnění a vymezení 
územních rezerv je předmětem samostatné změny ČH10, kterou je řešeno uvedení 
souladu ÚP Černá Hora se ZÚR JmK.  

2.2.8.4 Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

Konkrétní požadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JmK pro správní území 
městyse nevyplývají. 

3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Změny ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7 A ČH8 s ohledem na svoji polohu, charakter a rozsah, 
nevyžadují koordinaci využívání navazujícího území a z hlediska širších vztahů. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 
PLÁNOVÁNÍ 

Dle zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. 
Řešené změny nemají vliv na tyto hodnoty. Požadavky na ochranu nezastavěného území 
nebyly stanoveny.  

Řešenými změnami byly vytvořeny předpoklady pro optimální využití území (koordinace 
zájmů), byly zohledněny obecné požadavky na ochranu nezastavěného území a respektovány 
urbanistické hodnoty území a ochrana krajinného rázu. Nové zastavitelné plochy nebyly 
vymezeny, pouze změna ČH8 navrhuje rozšíření ploch dopravy. 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO 
ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Návrh Změn byl zpracováván dle příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích 
vyhlášek. Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny dle vyhlášky č.501/2006Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a vycházely z platného Územního plánu Černá 
Hora. 
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6. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ- SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

6. 1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ 

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

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

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

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

5. Státní pozemkový úřad, Blansko 

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

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

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

9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16. 

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

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

12. Česká republika - Ministerstvo obrany -  Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení 
ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno 

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

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

(stanovisko ze dne 20.12.2016, doručeno 20.12.2016) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), 
obdržel dne 04.11.2016 oznámení o společném jednání o „Návrhu změn územního plánu 
Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný 
rozvoj území ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Společné jednání 
se uskutečnilo dne 22.11.2016 na Městském úřadu Blansko. V předmětné věci bylo 
předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu. 

Dle § 4 odst. 7 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-
li požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného 
stanoviska odboru životního prostředí jako dotčeného orgánu ochrany ZPF k návrhu změn 
však nelze za krajský úřad vydat k uvedenému návrhu koordinované stanovisko ve smyslu § 4 
odst. 7 stavebního zákona. 

Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě. 

Projektant upravil návrh změn ÚP Černá Hora ve smyslu požadavků DO (OŽP KÚ JmK – 
ochrana ZPF, posuzování vlivů ÚP na životní prostředí - viz níže) a pořizovatel zajistil nové, 
souhlasné stanovisko těchto DO.    
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6.1.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno  

(stanovisko ze dne 19.12.2016, doručeno 20.12.2016) 

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

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně 
ZPF posoudil předmětný návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v 
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje nesouhlasné stanovisko k 
„Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 

Předložený návrh je zpracován v rozporu se společným metodickým doporučením Odboru 
územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP k 
„Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v 
územním plánu“, neboť grafická část, jmenovitě výkres záboru ZPF neobsahuje barevné 
vyjádření tříd ochrany půdy. 

Změna označená jako ČH4 navrhuje převedení předmětných pozemků ze zastavitelných 
ploch do zastavěného území. Předmětné plochy jsou však vně intravilánu. Tvrzení, že 
navrhované řešení je „v souladu s dlouhodobým užíváním pozemků jako zahrady rodinných 
domů“, nekoresponduje s ortofotomapami v katastru nemovitostí a s leteckou mapou, 
umístěnou na portálu mapy.cz. Plochy jsou intenzivně zemědělsky a většinou velkoplošně 
zemědělsky využívány. V katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky vedeny pod 
druhem využití „orná půda“. Podle § 4, odst. 4 „vlastník, nebo jiná osoba, která je 
oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni ji užívat nebo udržovat v souladu s 
charakteristikou druhu pozemku“. Z tohoto důvodu by faktická změna ve využívání 
pozemků měla být provedena až po zákonné změně v evidenci pozemků v katastru 
nemovitostí. Z výše uvedených důvodů není možné navrženou změnu ČH4 akceptovat. 

Změna označená jako ČH8 „navrhuje změnu plochy územní rezervy na trase silnice I/43 na 
zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury“. V textové části odůvodnění je navržený 
zábor zdůvodněn strohou informací „z důvodu plánovaných úprav úseku silnice I/43, jehož 
technický a dopravně - bezpečnostní stav není uspokojivý“. Plocha je zčásti situována na 
zemědělských půdách II. třídy ochrany, aniž by textovou částí odůvodnění byla řádným 
způsobem naplněna dikce ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF (nebyl prokázán jiný 
veřejný zájem převažující nad zájmem ochrany ZPF). Rovněž tak nebylo prokázáno, že 
navrhované řešení je nejvýhodnější z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu tak, 
jak stanoví ust. § 5 odst. 1 zákona. 

Změna označovaná jako ČH9/A3 navrhuje převedení předmětných pozemků ze 
zastavitelných ploch do zastavěného území. Jižní část navrhované plochy, konkrétně 
pozemky p. č. 1522/51 a 1522/58 však v území vytváří nežádoucí proluku. Jako vhodnější 
se jeví zařadit do změny ČH9/A3 i pozemky, ležící východně od návrhové plochy tak, aby 
byl převedením do stabilizovaných ploch vytvořen kompaktní půdorys sídla. 

Nad rámec vydávaného stanoviska orgán ochrany ZPF krajského úřadu upozorňuje, že 
navrhovaná změna ČH5 se částečně dotýká zemědělské půdy, která je zařazena do II. třídy 
ochrany. (Pozemek p. č. 1187/1 v k. ú. Černá Hora). Navrhovanou změnu však není třeba 
dle „společného metodického doporučení odboru územního plánováni MMR a odboru 
ochrany horninového a půdního prostředí MŽP“ záborově vyhodnocovat, neboť se jedná o 
plochy v zastavěném území do výměry 2 000 m2. 

K ostatním navrhovaným změnám nemá orgán ochrany ZPF žádné další připomínky. 

Projektant ÚP v návaznosti na vydané nesouhlasné stanovisko a po dohodě s pořizovatelem, 
zahájil jednání s příslušným DO. Ve smyslu výsledků těchto jednání a vypořádání výše 
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uvedených požadavků projektant upravil dokumentaci změn ÚP Černá Hora, včetně úpravy 
textu Odůvodnění v příslušné kapitole „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond“. Poté Pořizovatel požádal o doplnění 
stanoviska.  

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

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změn územního plánu 
Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ v tom smyslu, že zájmy ochrany přírody a 
krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad nejsou tímto návrhem významně 
dotčeny. Rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění skladebních prvků regionálního a 
nadregionálního územního systému ekologické stability. 

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

OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší uplatňuje k předloženému „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených 
jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ souhlasné stanovisko a z hlediska ochrany ovzduší nemá 
připomínky. 

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

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k 
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. 
obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném 
případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí. 

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

OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů. 

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

V rámci projednání návrhu zadání uplatnil OŽP požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhu 
změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ na životní prostředí. 
Součástí předloženého návrhu je tedy dokument „Změny územního plánu ČERNÁ HORA 
ČH5 a ČH8 Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), Zlín, říjen 2016“ (dále jen „SEA 
vyhodnocení“), který byl vyhotoven v říjnu 2016. Zpracovatelem je RNDr. Zuzana Kadlecová 
osoba oprávněná pro posuzování vlivů na životní prostředí, č. osvědčení odborné způsobilosti 
15246/3983/OEP/92, prodloužené rozhodnutím MŽP ČR č. j. 40277/ENV/06, následně 
rozhodnutím MŽP ČR č. j. 34801/ENV/11, a následně rozhodnutím MŽP ČR č. j. 
25739/ENV/16, platnost osvědčení je do 31.12.2021. 

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

Z uvedených důvodů žádáme tímto pořizovatele o součinnost v uvedené věci. 

OŽP dále uplatňuje připomínky k dokumentu SEA vyhodnocení: 

V SEA vyhodnocení chybí přílohy. Chybí srovnání se ZÚR, PPD a PzprPD 
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Dokumentace SEA byla doplněna ve smyslu požadavku DO o závěry srovnání se ZÚR, PPD a 
PzprPD, aby  bylo možné získat od příslušného DO stanovisko SEA. 

Následně Pořizovatel požádal o stanovisko krajského úřadu. 

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

Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému návrhu připomínky 

Textová část vyhodnocení záborů byla doplněna dle požadavku dotčeného orgánu. 

6.1.3 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno  

(Doplňující stanovisko ze dne 08.02.2017, doručeno 10.02.2017) 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen OŽP) uplatnil v 
rámci stanoviska podle § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (č. j. JMK 183043/2016 ze dne 16.12.2016) stanovisko a připomínky k 
„Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“. V tomto 
stanovisku uplatnil OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) 
krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona z hlediska zájmů ochrany ZPF a v 
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) nesouhlasné stanovisko k 
„Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“. 

Dne 11.01.2017 obdržel OŽP žádost MěÚ Blansko, odboru stavební úřad, o doplnění shora 
citovaného stanoviska k upravenému „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených 
jako ČH1 a ČH3 až ČH9“. Přílohou této žádosti byl upravený text „Návrhu změn územního 
plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“, upravený text odůvodnění „Návrhu 
změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ a opravený výkres 
záborů ploch zemědělského půdního fondu (ZPF). 

MěÚ Blansko, odbor stavební úřad, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro 
městys Černá Hora, v žádosti o doplnění shora citovaného stanoviska k upravenému „Návrhu 
změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“, uvádí: 

„Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, který prostřednictvím oddělení územního 
plánování a regionálního rozvoje jako úřad územního plánování pořizuje územně plánovací 
dokumentaci na žádost městyse Černá Hora, oznámil dne 03.11.2016 tzv. společné jednání o 
návrzích změn Územního plánu Černá Hora ČH1 a ČH3 až ČH9 (změn ÚP Černá Hora). 
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí uplatnil k těmto návrhům 
stanovisko s č.j. JMK 45749/2016, Sp. Zn. S-JMK 183043/2016 OŽP/Zlv ze dne 16.12.2016 
obsahující dílčí stanovisko z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, v platném znění, ve kterém jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu 
dle ust. §17 a písm. a) zákona v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona uplatnil nesouhlasné 
stanovisko ke změně ČH4, ČH 8 a ČH9/A3 a upozornil na nesrovnalosti u změny ČH5. Po 
konzultaci projektanta s krajským úřadem v pondělí 09.01.2017 byla dokumentace návrhu 
změn ÚP Černá Hora upravena a doplněna. Úpravy jsou zvýrazněny červenou barvou. Mimo 
jiné byla doplněna kapitola Odůvodnění E. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL“ a výkres předpokládaných záborů ZPF. Na základě 
výše uvedeného Vás žádáme o změnu stanoviska z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, uplatněného k návrhům změn ÚP 
Černá Hora.“ 
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 V kapitole 10.8 Odůvodnění byl doplněn text: 

„Podkladem je technická studie I/43 lom Černá Hora, přeložka (Dopravoprojekt Brno, a.s. 
11/2015), která prokázala možnost řešení přeložky silnice I/43 v dotčeném úseku s 
požadovaným odstraněním bodových závad vyplývajících zejména z kombinace velkého 
podélného sklonu v klesání a směrového oblouku o malém poloměru ve spodní části stávající 
trasy. Stěžejní pro výběr nejvhodnější varianty je kromě dodržení normových požadavků také 
minimalizace zemních prací a zejména možnost realizace přeložky komunikace při 
minimálních dopadech na provoz na stávající I/43. 

Za období 01/2007 – 07/2015 došlo v lokalitě k 64 nehodám, z toho s následky na zdraví u 19 
nehod. Při nich bylo usmrceno 5 osob, těžce zraněno 7 a lehce zraněno 24 osob. 

Varianty prověřily možnosti průchodu údolím vodního toku a způsobu jeho dotčení, dále 
možnosti minimalizace dotčení lesních pozemků a jejich vliv na trasování přeložky 
komunikace a možnosti minimalizace dotčení pozemků ZPF.“ 

 V kapitole 10.11. v odstavci Vymezení řešeného území byla doplněna parcelní čísla 
1522/58, 1522/57, 1522/53. 

 V kapitole 13. podkapitola Bonitované půdně ekologické jednotky zní nově takto: 

„Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Právním předpisem, kterým se stanovuje 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 
546/2002 Sb). 

Změnou ČH8 jsou převážně dotčeny zemědělské půdy s hlavní jednotkou 34, které jsou 
zařazeny do IV. a V. třídy ochrany ZPF, okrajově jsou dotčeny zemědělské půdy s hlavní 
jednotkou 30, které jsou zařazeny do III. třídy ochrany ZPF, a s hlavní jednotkou 35, které 
jsou zařazeny do II. třídy ochrany ZPF změnou jsou rovněž dotčeny pozemky určené k plnění 
funkce lesa. Podkladem je technická studie I/43 lom Černá Hora, přeložka (Dopravoprojekt 
Brno, a.s. 11/2015), která prokázala možnost řešení přeložky silnice I/43 v dotčeném úseku s 
požadovaným odstraněním bodových závad vyplývajících zejména z kombinace velkého 
podélného sklonu v klesání a směrového oblouku o malém poloměru ve spodní části stávající 
trasy. Stěžejní pro výběr nejvhodnější varianty je kromě dodržení normových požadavků také 
minimalizace zemních prací a zejména možnost realizace přeložky komunikace při 
minimálních dopadech na provoz na stávající I/43. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o veřejný zájem, převažující nad zájmem ochrany 
ZPF. Vyhodnocení záboru ZPF bylo provedeno pro celou návrhovou plochu, skutečný zábor 
bude ovšem proveden pouze pro konkrétní záměr (vybranou variantu). 

Změnami ČH1, ČH3, ČH6 a ČH7 nejsou dotčeny zemědělské půdy. Navrhovaná změna ČH 5 
se částečně dotýká zemědělské půdy, která je zařazena do II. třídy ochrany /pozemek parc.č. 
1187/1 v k.ú. Černá Hora. Navrhovanou změnu není třeba dle společného metodického 
doporučení odboru územního plánování MMR a odboru ochrany horninového a půdního 
prostředí MŽP záborově vyhodnocovat, neboť se jedná o plochy v zastavěném území do 
výměry 2000 m2. V souvislosti se změnami ČH9/A1 až ČH9/A3 (aktualizace zastavěného 
území) bylo již provedeno vynětí pozemků ze ZPF. 

V souvislosti se změnou ČH4 dojde k převedení dotčených pozemků do zastavěných ploch, a 
tím k jejich vyloučení z ploch určených pro zábor zemědělského půdního fondu pro plochu 
B1. Jedná se o vyjmutí pozemků p.č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 ze zastavitelné plochy 
bydlení B1, definované platným územním plánem, a jejich zahrnutí do stabilizované plochy 
bydlení. 
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Výše odvodů je odvislá od tříd ochrany ZPF. Třídy ochrany jsou kritériem kvality půdy a jsou 
stanoveny přílohou k vyhlášce č.48/2011 Sb. Základní ceny zemědělských pozemků podle 
BPEJ stanoví příloha č. 4 k vyhlášce č.441/2013 Sb. 

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny: 

HPJ 7. Černozemě těžké až velmi těžké, na slínech a jílovitých břidlicích. 

HPJ 8. Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i 
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na 
ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 
převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti 

HPJ 40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 

HPJ 47 Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeltovité nebo slabě 
kamenité, náchylné k dočasnému zamokření. 

HPJ 58. Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé.“ 

Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložený doplněný návrh z hlediska možných 
dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a doplňuje své stanovisko uplatněné v rámci 
koordinovaného stanoviska č. j. JMK 183043/2016 ze dne 16.12.2016, v bodě 1. takto: 

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

Upravený „Návrh změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ 
(zpracovatel: Ing. arch. Pavla Kotásková a Ing. arch. Michal Kotásek, leden 2017) navrhuje 
plochy, jejichž vyhodnocení je uvedeno v příloze tohoto stanoviska, která je jeho nedílnou 
součástí. 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) 
zákona o ochraně ZPF posoudil předmětný upravený návrh územního plánu z hlediska zájmů 
ochrany zemědělského půdního fondu a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF 
uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených 
jako ČH1 a ČH3 až ČH9“. Doplněním odůvodnění záboru ZPF byly v celém rozsahu 
vyvráceny argumenty, na jejichž základě bylo OŽP v rámci společného jednání uplatněno 
nesouhlasné stanovisko. 

U změny označené jako ČH4 byly specifikovány pozemky, kterých se týká převedení do 
zastavěných ploch (stabilizované plochy bydlení). Tyto plochy navazují na zastavěné území 
obce a svým tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely 
nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků 
zemědělského půdního fondu. 

Změna označená jako ČH8 je zdůvodněna potřebou odstranění bodových závad vyplývajících 
zejména z kombinace velkého podélného sklonu v klesání a směrového oblouku o malém 
poloměru ve spodní části stávající trasy tak, aby v daném úseku komunikace nedocházelo k 
dopravním nehodám. Doplněným odůvodněním byl řádným způsobem prokázán rovněž i jiný 
veřejný zájem převažující nad veřejným zájmem ochrany ZPF. 

Úpravou změny označené jako ČH9/A3 došlo k odstranění nežádoucí proluky tak, aby nově 
vymezeným zastavěným územím nedošlo k vytvoření nežádoucí proluky. 
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Upravený Návrh změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 tak 
lze z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat za výslovné podmínky, že skutečný zábor ZPF 
bude u změny označené jako ČH8 proveden pouze pro konkrétní záměr (vybranou variantu). 

6.1.4 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno  

(stanovisko ze dne 19.12.2016, doručeno 20.12.2016) 

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

1. Podmínky využití pro plochu změny ČH1 (plocha BO) a plochu změny ČH3 (plocha B) 
přiléhající ke krajské silnici III/0432 nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším 
projednávání oslabovány. 

Odůvodnění 

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

1. Využití plochy změny ČH1 (plocha BO - smíšená obytná) a plochy změny ČH3 (plocha B - 
bydlení) přiléhající ke krajské silnici III/0432 musí být z hlediska hlukové ochrany ošetřeno 
tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích. V platném ÚP je v 
podmínkách využití ploch bydlení (B) a ploch smíšených obytných (BO) správně stanoveno 
„Podmínkou realizace chráněných prostor je prokázání nepřekročení limitních hladin hluku 
pro chráněné prostory“. 

KrÚ JmK ORD souhlasí s návrhem změny ÚP při splnění požadavků uvedených ve výroku. 
Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko závazným 
podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.  

Požadavek DO, který je podrobně odůvodněn a konkretizován ve stanovisku, by zohledněn.  

6.1.5 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, Brno  

(stanovisko ze dne 19.12.2016, doručeno 20.12.2016) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, k Vaši žádosti o vyjádření k 
oznámení o společném jednání o „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako 
ČH1 a ČH3 až ČH9“, sděluje, že v daném případě nejsou dotčeny zájmy, které by podle 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, patřily do 
kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje. 

6.1.6 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí   

(stanovisko ze dne 23.11.2016, doručeno 23.11.2016) 

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

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému návrhu změn 
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Územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3 - ČH9 ve smyslu § 18 citovaného 
zákona žádné připomínky. 

Odůvodnění: změna neovlivní vodní poměry 

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme k návrhu změn Územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3 – 
ČH9 připomínky. 

Odůvodnění: netýká se konkrétního odpadového hospodářství 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů, uvádíme následující: 

změna ČH 8 se týká koridoru komunikace a předpokládá dotčení 9,3 ha lesních pozemků. 
V tomto rozsahu bylo s oddělením lesního hospodářství projednáno a ke změně ČH8 a 
ostatním uvedeným změnám nemáme připomínky. 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému návrhu změn 
Územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3 - ČH9 připomínky. 

Odůvodnění: nedojde k podstatné změně krajinného rázu. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k návrhu změn 
Územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3 – ČH9 připomínky. 

V souvislosti se změnou ČH 8 dojde k záboru pozemků s třídou ochrany II., ale jedná se o 
změnu plochy územní rezervy na zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury 

Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nemáme k přeloženému návrhu změn Územního plánu 
Černá Hora označených jako ČH1, ČH3 - ČH9 

6.1.7 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení ÚP a RR, úsek památkové 
péče  

(stanovisko ze dne 14.11.2016, doručeno 14.11.2016) 

K výše uvedeným návrhům změn Územního plánu Černá Hora, označeným jako ČH1 a ČH3 
až ČH9 vydáváme z hlediska zájmů sledovaných památkovým zákonem, jako příslušný orgán 
státní památkové péče souhlasné stanovisko. 

Odůvodnění 

V katastrálním území obce Černá Hora se nachází čtyři kulturní památky registrované v 
Ústředním seznamu kulturních památek ČR a několik památek místního významu. Žádná z 
nich však neleží v bezprostřední blízkosti navrhovaných změn, tudíž nedojde k jejich 
ovlivnění. 

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

Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP neuplatnil. Při projednání Zadání změny ČH8 
ani při projednání Zprávy o uplatňování ÚP, neuplatnil ve svých stanoviscích žádný 
požadavek na řešení změn.  
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6.1.9 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

(stanovisko ze dne 20.12.2016, doručeno 22.12.2016) 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou územně plánovací dokumentaci předloženou č.j.: SMBK 39830/2016, MBK 
39832/2016 ze dne 4. listopadu 2016. 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou. 

Odůvodnění : 

Z předmětných návrzích změn ÚP Černá Hora, označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 je 
zřejmé, že uvedenou změnou nebudou dotčeny požadavky § 20 vyhlášky MV ČR č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva Městyse Černá Hora. 

Z hlediska požární ochrany požadujeme vyhodnotit v návrzích změn odkaz na zabezpečení 
zdroje vody pro hašení požárů v souladu s § 29 odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, využitelný pro zájmové plochy předmětných 
změn, proto HZS JmK, územní odbor Blansko rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Návrh změn byl doplněn podle požadavku DO.  

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

(stanovisko ze dne 23.11.2016, doručeno 23.11.2016) 

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

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem změn 

územního plánu Černá Hora ozn. jako ČH1 a ČH3 až ČH9 a s vyhodnocením jejich 
vlivů na udržitelný rozvoj území podmíněně souhlasí. 

Vzhledem k nutnosti eliminace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4, § 30 a § 34 
zákona č. 258/2000 Sb. mj. ve spojení s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů požadujeme 

pro změnu ozn. ČH5 uvést podmíněnou využitelnost: 

Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do 
území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací. 

Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že 
celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro 
stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) 
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vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti provedení 
protihlukových opatření. 

Dále je třeba tuto podmíněnou využitelnost uvést pro Plochy dopravní infrastruktury D a to 
především s přihlédnutím ke způsobu využití a stanovením podmínek jejich využití ve smyslu 

využití přípustného, nepřípustného a podmíněně přípustného v obecné rovině. 

Odůvodnění: 

Návrhy změn Územního plánu Černá Hora, označené jako ČH1 a ČH3 až ČH7, byly 
zpracovány na základě pokynů pro zpracování změn ÚP, které byly součástí Zprávy o 
uplatňování ÚP Černá Hora. 

Stanovisko k Návrhu uplatňování změn vč. pokynů pro zpracování návrhu změn bylo ze 
strany KHS JmK vydáno dne 30. 11. 2015 pod č.j. KHSJM 56695/2015/BK/HOK s 
upozorněním na striktní dodržování podmíněné využitelnosti ploch ve smyslu ochrany před 
negativními vlivy. Pro plochy změn ozn. ČH1, ČH3 – umisťování chráněných objektů do 
území (bydlení) je předpoklad - vzhledem k jejich umístění v hlukovém pásmu komunikace 
(jak se uvádí v Odůvodnění změn), respektování podmíněně přípustného využití 
uvedeného pro Plochy bydlení – B i pro Plochy smíšené obytné – BO: podmínkou realizace 

chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení 
limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD). 

Návrh změny ČH8 byl zpracován na základě Zadání změny ČH8, k návrhu zadání bylo ze 
strany KHS JmK vydáno souhlasné stanovisko bez požadavků dne 22.2. 2016 pod č.j. 
KHSJM 08384/2016/BK/HOK. 

Aktualizace zastavěného území byla pro přehlednost projektantem označena jako Změna 
ČH9. 

Zároveň bylo zpracováno vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území. 

Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA, zpracovatel RNDr. Zuzana Kadlecová, nám. 
T.G.Masaryka 2433, Zlín, říjen 2016) je zpracováno pro změnu ČH5 a ČH8. 

Kapitola - Vlivy na veřejné zdraví uvádí: 

Hlavními faktory automobilové dopravy potenciálně ohrožujícími zdraví jsou znečišťování 
ovzduší, hluk, úrazy, psychické vlivy. 

A pro Změnu ČH5 dále uvádí: 

Severně od navržené plochy dopravní infrastruktury pro parkování vozidel je situována 
stávající plocha bydlení zahrnující dva obytné objekty – ul. Svitavská č.p. 520 a 151. 

Hodnocení významnosti vlivu na veřejné zdraví: 

Možný nepříznivý vliv 

Změna ČH 5 – provozem parkoviště může dojít ke zhoršení stávající hlukové a imisní situace 
u nejbližších objektů (chráněných venkovních prostor staveb). 

Hodnocení významnosti vlivu na hlukovou situaci: Nárůst hlukové zátěže u nejbližších 
chráněných prostor, tento je třeba prověřit hlukovou studií. 

Hodnocení významnosti vlivu na ovzduší: Zvýšení imisní zátěže u nejbližší dotčené obytné 
zástavby emisemi škodlivin z provozu parkujících vozidel. 

Opatření k minimalizaci vlivu: 

Podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví bude v případě potřeby provedeno v rámci 
posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na základě zpracované 
rozptylové studie a hlukové studie. 
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Pozn. - hodnocená změna ozn. ČH8 řeší vliv na rozsah a způsob užívání půdy, na zájmy 
ochrany přírody, ÚSES, povrchové a podzemní vody (řešené území leží v extravilánu městyse 
Černá Hora). 

KHS JmK posoudila předmětný návrh z hlediska ochrany veřejného zdraví a vzhledem 
k nutnosti eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci 
vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek uplatnila požadavky uvedené ve 
výrokové části tohoto stanoviska a to m.j. ve smyslu ustanovení § 30, § 34 a § 82 odst. 2 
písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, a ustanovení právních předpisů 
souvisejících a to především s přihlédnutím ke stanovení regulativů v obecné rovině pro 

Plochy dopravní D, ve kterých není zohledněna problematika ochrany veřejného zdraví. 

Splnění výše uvedených podmínek by mělo zamezit nevhodnému umísťování uvažovaných 
záměrů a umožnit koncepční urbanistické řešení a ochranu veřejného zdraví. 

Projektant zohlednil stanovisko a doplní textovou část ÚP o požadavky KHS . 

6.1.11 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 
00 Brno   

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) 
neuplatnilo ke společnému jednání stanovisko.  

V k.ú.Černá Hora se nachází výhradní ložisko nerostů a dobývací prostor. Změny jsou řešeny 
mimo toto vymezené území. 

6.1.12 ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16  

Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP tento DO neuplatnil.  

V k.ú.Černá Hora je evidován dobývací prostor. Změny jsou řešeny mimo toto vymezené 
území. 

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

(stanovisko ze dne 08.11.2016, doručeno 16.11.2016) 

Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných 
surovin neuplatňujeme podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 15 
odt.2 horního zákona vám sdělujeme, že s návrhem změny územního plánu souhlasíme za 
předpokladu, že tato dokumentace respektuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, v platném znění tj., že neohrozí vytěžitelnost všech zásob dříve 
těženého výhradního ložiska stavebního kamene Černá Hora č. lož. 3152600, pokrytého 
dobývacím prostorem stejného názvu. 

Projektant vzal na vědomí. Změny se předmětného ložiska nedotýkají. 

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

(stanovisko ze dne 19.12.2016, doručeno 19.12.2016) 

Zákon č. 2/1969 Sb. § 17, ve znění pozdějších předpisů, ustanovuje Ministerstvo dopravy 
jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy. Ustanovení § 22 dále uvádí, že 
Ministerstvo dopravy zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví - dopravních sítí v 
rámci jednotlivých druhů dopravy. 
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Při výkonu působnosti DO v rámci územně plánovací činnosti prosazuje Ministerstvo 
dopravy rozvojové záměry státu na úseku dopravní infrastruktury do PÚR ČR a územně 
plánovací dokumentace na úrovni ZÚR i ÚP jednotlivých obcí. 

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., vydává Ministerstvo dopravy, jako 
dotčený orgán ve věcech dopravy podle § 40 odst.2 písm. g) žák. č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) žák. č. 266/1994 Sb., o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst.l písm. o) a p) žák. č. 49/1997 Sb., o 
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 žák. č. 114/1995 Sb., o 
vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, stanovisko k návrhu změn ČH1 a ČH3-
ČH9 ÚP Černá Hora. 

Působnosti Ministerstva dopravy se týká dílčí změna označená jako ČH8, jejímž předmětem 
je změna plochy územní rezervy na trase silnice 1/43 na zastavitelnou plochu dopravní 
infrastruktury. V rámci projednávání návrhu zadání této dílčí změny ČH8 jsme v našem 
vyjádření č. j. 147/2016-910-UPR/2-Ma ze dne 4. března 2016 požadovali vymezit tuto 
zastavitelnou plochu dle studie „1/43 Lom Černá Hora, přeložka - TS+ZP" zpracované firmou 
Dopravoprojekt Brno v listopadu 2015 tak, aby obsahovala i veškeré související stavby a 
zařízení. Vymezená zastavitelná plocha pro dopravu (koridor) neobsahuje všechny související 
stavby od cca km 1,7 až 1,9 staničení dle výše uvedené studie. Proto požadujeme tuto plochu 
upravit tak, aby tyto stavby obsahovala. 

Dne 3. listopadu 2016 nabyly účinnosti Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dle 
těchto Zásad je území Černé Hory dotčeno koridorem územní rezervy RDS34 šířky 400 m pro 
záměr dálnice D43 Kuřim - Lysice. Tento koridor požadujeme do nového územního plánu 
zapracovat upravený - v šíři 100 m od osy budoucí dálnice D43 na obě strany tak, aby 
obsahoval i související stavby a objekty dle zpracované podrobné technické studie „R 43 
Kuřim - Svitávka" (HBH Projekt, spol. s r.o., 06/2012). 

Z hlediska železniční, letecké a vodní dopravy nemáme připomínky, neboť nejsou dotčeny 
námi sledované zájmy. 

Uvedené požadavky na doplnění souvisejících staveb byly respektovány. Záměry z vydaných 
ZÚR JmK  budou řešeny jako další změna ÚP Černá Hora. Touto změnou budou v ÚP 
zohledněny a upřesněny záměry ze ZÚR JmK týkající se území městyse. 

6.1.15 Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město  

Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek ani 
do projednání návrhu Zadání ÚP.  

6.1.16 Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle §50 odst. 7) SZ 

(stanovisko ze dne 28.03.2017, doručeno dne 31.03.2017) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal ve smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) o vydání stanoviska krajského úřadu k „Návrhu změn územního plánu (dále 
jen ÚP) Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“. Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ), sděluje po obdržení 
stanovisek a připomínek, po vzájemných konzultacích a po posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona následující stanovisko: 

1. Základní údaje o návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až 
ČH9 

Pořizovatel:   Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad 
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Projektant:  Ing. arch. Pavla Kotásková, Ing. arch. Michal Kotásek, Přívrat 14, 616 
00 Brno 

Datum zpracování:  říjen 2016 

Řešené území:  dotčené části katastrálního území Černá Hora 

2. Posouzení návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 
z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1 patří 
území části obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) do 
metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací 
obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; 
rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, 
tak I. tranzitním železničním koridorem. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou 
oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na 
významné dopravní cesty – silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 (dle 
současné právní úpravy dálnice D43) a železniční trať č. 260. Správní území městyse Černá 
Hora má přímou vazbu na obě uvedené silniční dopravní cesty, což je třeba ve vyhodnocení 
souladu návrhu předmětných změn ÚP Černá Hora s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 
reflektovat. Dle upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
ZÚR JmK) je městys Černá Hora součástí rozvojové osy OS9 a zároveň je stanoven jako 
lokální centrum osídlení. 

Katastrální území Černá Hora je dále dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 dotčeno návrhem 
koridoru P10 pro plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v 
kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji. Při posouzení souladu navrhovaných 
změn s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 je třeba vyhodnotit (resp. vyloučit) jejich případný 
střet s koridorem plynovodu na základě jeho upřesnění v ZÚR JmK. 

Z hlediska souladu řešení změn ČH1 a ČH3 až ČH9 ÚP Černá Hora s republikovými 
prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (uvedenými v 
kapitole 2 PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1) je v kapitole 2) odůvodnění změn pouze obecně 
uvedeno, že „Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území nevyplývají pro městys z PÚR ČR 2008 ani její 
aktualizace č. 1 z roku 2015 žádné specifické požadavky“. V rámci odůvodnění je třeba 
konkretizovat naplnění relevantních priorit. 

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

B) Návrh změn ČH1 a ČH3 až ČH9 byl zpracován v době, kdy Jihomoravský kraj neměl 
platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. ZÚR JmK byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016. Do návrhu 
změn ČH1 a ČH3 až ČH9 pro veřejné projednání je tedy nutno doplnit vyhodnocení souladu 
předmětných změn ÚP Černá Hora se ZÚR JmK a doplnit dle výše uvedeného vyhodnocení 
souladu s PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1, následně pak požádat o doplnění stanoviska 
KrÚ vydaného ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona o posouzení souladu „Návrhu změn 
územního plánu (dále jen ÚP) Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ se ZÚR 
JmK a PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1. 

3. Posouzení návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
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Předmětem posouzení je 7 dílčích změn (změna ČH2 nebyla po prověření zpracována). 
Změny ČH1, ČH3 a ČH5 řeší změnu stanoveného funkčního využití konkrétních pozemků. 
Změnou ČH4 dojde ke zmenšení rozsahu plochy B1, jejíž využití je podmíněno zpracováním 
územní studie, současně bude (změnou ČH6) prodloužena lhůta pro zpracování územní studie 
pro tuto plochu. Změna ČH7 spočívá v úpravě textové části regulativů pro plochy bydlení z 
hlediska intenzity využití pozemků. 

V souvislosti s plánovanými úpravami dopravně nevyhovujícího úseku silnice I/43 silnice (na 
základě požadavku Ministerstva dopravy ČR) dochází změnou ČH8 ke změně plochy územní 
rezervy na zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury pro úpravy silnice I/43. Současně s 
výše uvedenými změnami byla provedena (jako dílčí změna ČH9) aktualizace zastavěného 
území. 

Změna ČH8 sice zasahuje ke hranicím katastru, nároky na koordinaci využívání území z 
hlediska širších vztahů však nevyvolává. Také ostatní navržené dílčí změny nemají vzhledem 
ke svému charakteru a rozsahu vliv na širší vztahy dopravní ani technické infrastruktury, ani 
jiné návaznosti na okolní katastry. 

KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
k návrhu změn ČH1 a ČH3 až ČH9 ÚP Černá Hora připomínky. 

Kapitola 2 v textu Odůvodnění je členěna na kapitolu 2.1 obsahující soulad PÚR, doplněnou 
o požadavek KÚ JmK (bod 2) a kapitolu 2.2 obsahující vyhodnocení návrhů změn ve vztahu 
k platné ZÚR JmK. 

Požadavky byly v návrhu změn zohledněny. 

6.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 SZ (řízení o vydání)  

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stanovené lhůtě stanoviska k 
částem řešení, které byly změněny oproti společnému jednání. 

K veřejnému projednání byly samostatně přizvány níže uvedené dotčené orgány: 

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

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

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

5. Státní pozemkový úřad, Blansko 

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

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

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

9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16. 

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

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

12. Česká republika - Ministerstvo obrany -  Sekce ekonomická a majetková MO, oddělení 
ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno 

13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
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6.2.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno  

(stanovisko doručeno 26.07.2017) 

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

A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP) 

OŽP vydal k „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až 
ČH9“ stanovisko v rámci společného jednání podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona 
pod č. j. JmK 183043/2016, ze dne 16.12.2016, a dále stanovisko k dohodě o změně 
stanoviska uplatněnému ke společnému jednání pod č. j. JmK 21431/2017, ze dne 08.02.2017. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k 
částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změn územního plánu 
Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ uplatňuje následující stanoviska dle § 52 
odst. 3 stavebního zákona: 

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

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF 
v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu 
změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ se změnami 
zapracovanými po společném jednání. 

V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko 
uplatněné v rámci společného jednání, dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, 
že předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z 
ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a lze je z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat. 

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

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení „Návrhu změn územního plánu Černá 
Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“, které byly od společného jednání změněny, v 
tom smyslu, že k nim nemá připomínky. Části, které byly od společného jednání změněny, 
nejsou takového rozsahu, aby jimi byly negativně dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 
Rovněž přímo nedojde k negativnímu ovlivnění regionálních prvků územního systému 
ekologické stability. Návrh plochy dopravní infrastruktury ve změně ČH8 sice prochází 
regionálním biokoridorem RK 1412, nicméně tento střet bude možné řešit až v následných 
řízeních o umístění stavby komunikace. 

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

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k 
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. 
obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném 
případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí. 

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

OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů. 

5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
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OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k částem 
řešení, „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“, 
které byly od společného jednání změněny, v tom smyslu, že nemá připomínky. 

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

OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí, příslušný dle ust. § 22 písm. e) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, uplatňuje stanovisko k částem řešení, které 
byly od společného jednání změněny v „Návrhu změn územního plánu Černá Hora 
označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9,“ v tom smyslu, že k nim nemá připomínky. 

V rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Černá Hora s pokyny pro 
zpracování návrhu změn územního plánu Černá Hora uplatnil OŽP jako dotčený orgán 
příslušný na základě ust. § 22 požadavek na vyhodnocení vlivů změn územního plánu Černá 
Hora na životní prostředí. 

Součástí předloženého „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a 
ČH3 až ČH9“ v rámci společného jednání byl proto dokument „Změny územního plánu 
ČERNÁ HORA ČH5 a ČH8, Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA), Zpracováno ve 
smyslu § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
a dle přílohy stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), Zlín, říjen 2016“ (dále jen „SEA vyhodnocení“), které bylo vyhotoveno v 
říjnu 2016. Zhotovitelem je RNDr. Zuzana Kadlecová – autorizovaná osoba pro zpracování 
dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodnutí MŽP č. j. 
15246/3983/OEP/92 (č. j. rozhodnutí o prodloužení autorizace: 25739/ENV/16) platné do dne 
31.12.2019. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů změn územního plánu na životní prostředí ve smyslu ust. § 
10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „SEA 
stanovisko“) bylo vydáno samostatně pod č. j. JmK 51148/2017 dne 30.03.2017. 

Většina podmínek SEA stanoviska byla do „Návrhu změn územního plánu Černá Hora 
označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ zapracována. Nebyla zapracována část podmínky č. 1 
pro změnu ČH5 „Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách 
veřejné zeleně používat autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů 
rostlin.“, ani nebylo odůvodněno její nezapracování. Nebyla zapracována část podmínky č. 1 
pro změnu ČH8 „Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách 
veřejné zeleně používat autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů 
rostlin.“, ani nebylo odůvodněno její nezapracování. V části odůvodnění „Návrhu změn 
územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ není uvedena zákonná 
náležitost dle ust. § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, tedy sdělení, jak bylo stanovisko 
podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud 
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. V rámci veřejného projednání bylo 
pouze aktualizováno zastavěné území, které nepředstavuje nový zábor ZPF. Podmínky SEA 
stanoviska se tedy po zhodnocení souladu koncepce s požadavky zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí a s důležitými koncepčními dokumenty nemění. OŽP požaduje, aby v 
odůvodnění „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až 
ČH9“ bylo uvedeno, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno, s 
uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení, 
které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změn územního plánu Černá Hora 
označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“, připomínky. 
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Vyhodnocení: 

Druhá část podmínky bodu 1 ke Změnám ČH5 a ČH8 je uvedena odůvodnění v kapitole 10.5 
„Změna ČH5“a v kapitole10.8 „Změna ČH8“. Do výroku změn ČH5a ČH8 nebyla tato 
podmínka uvedena, neboť se jedná o konkrétní požadavek na druh výsadby rostlin. Jedná se o 
podrobnost náležející svým obsahem územním rozhodnutím, druh výsadby bude posuzovat v 
řízení orgán ochrany životního prostředí. 

Kapitola č. 8 „STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE §50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO“ byla v odůvodnění doplněna. 

B) stanovisko odboru dopravy 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JmK OD) za použití 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) uplatňuje v 
řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu změny územního plánu. 

Odůvodnění 

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

Změny provedené v předloženém upraveném návrhu změn ÚP pro veřejné projednání 
respektují z hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavky KrÚ JmK OD ze společného 
jednání o návrhu změny ÚP. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče 

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

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu 

OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s 
politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 

K částem řešení, které byly v „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako 
ČH1 a ČH3 až ČH9“ od společného jednání (§ 50) změněny, má OÚPSŘ z hlediska uvedené 
problematiky připomínky ke kapitolám 2.1. a 2.2. textové části odůvodnění týkajícím se 
vyhodnocení souladu změn s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem. 

Ve svém stanovisku dle § 50 odst. 7 stavebního zákona čj. JMK 34108/2017 z dne 28.03.2017 
požadoval OÚPSŘ konkretizovat v rámci odůvodnění naplnění relevantních republikových 
priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, uvedených v kapitole 2 
Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen PÚR ČR ve 
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znění Aktualizace č. 1) s tím, že obecnou proklamaci „Kromě splněných obecných 
republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
nevyplývají pro městys z PÚR ČR 2008 ani její aktualizace č. 1 z roku 2015 žádné specifické 
požadavky“ nepovažoval za dostačující. Ani v současně projednávané dokumentaci nejsou 
uvedeny republikové priority (odpovídající články) mající svůj průmět v řešených změnách, a 
není tedy ani konkretizováno, v čem jejich naplňování spočívá. Místo republikových priorit 
jsou v kapitole týkající se PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 obsáhle citovány krajské priority 
definované v ZÚR JmK (jako souvislý text, aniž jsou rozlišeny a identifikovány konkrétní 
body ZÚR JmK), rovněž bez konkretizace, čím je ta která priorita zohledněna v řešených 
změnách. V kapitole 2.2.1. je k prioritám Jihomoravského kraje obsaženo pouze ničím 
nedoložené (a v uvedeném smyslu tedy rovněž zcela nedostatečné) konstatování, že „Změny 
nejsou v rozporu s prioritami“. 

V úvodu kapitoly 2.2. je s odkazem na požadavek Ministerstva dopravy ČR uvedeno, že cit.: 
„… bude koridor územní rezervy RDS 34 do Územního plánu Černá Hora zapracován 
upravený – v šíři 100 m od osy budoucí dálnice D43 …“. Není však zřejmé, kdy a v jakých 
souvislostech tak bude učiněno. OÚPSŘ požaduje doplnit text obdobně jak je tomu v závěru 
kapitoly 2.2.4.3., tj. že šíře koridoru bude odpovídajícím způsobem upřesněna v rámci změny, 
kterou bude ÚP Černá Hora uveden do souladu se ZÚR JmK. 

Ke kapitole 2.2. OÚPSŘ podotýká, že považuje za nadbytečné obsáhlé citování požadavků na 
uspořádání a využití území a úkolů pro územní plánování stanovených v ZÚR JmK pro 
vymezené plochy a koridory a další jevy, pokud tyto požadavky a úkoly nemají vazbu na 
konkrétní situaci v řešeném území (nevyplývá z nich nic pro řešené změny). Zcela 
nesystémově jsou navíc tyto citace uvedeny jen u některých jevů (kapitol ZÚR JmK). 

Do kapitoly 2.2.2. je třeba doplnit informaci, že dle kap. B ZÚR JmK je městys Černá Hora 
(vedle zařazení do rozvojové osy OS9) také stanoven jako lokální centrum osídlení, včetně 
hodnocení, zda případně požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování stanovené pro lokální centra mají nějaký dopad na řešené změny. 

Kapitola 2.2.8.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv zmiňuje vymezení dvou 
územních rezerv kapacitní silnice D43 ve správním území obce a cituje požadavek ZÚR JmK 
územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní rezervy pro příslušné plochy a koridory v 
územně plánovací dokumentaci, na tento úkol však nereaguje. Zde by byl rovněž na místě 
odkaz na změnu, kterou bude ÚP Černá Hora uveden do souladu se ZÚR JmK, a která by 
měla koordinaci vyhodnotit, resp. zajistit. 

Po úpravě „Návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ 
dle výše uvedených připomínek je třeba požádat o doplnění stanoviska Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje vydávaného ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona, ve kterém bude 
krajským úřadem posouzen soulad doplněného „Návrhu změn územního plánu Černá Hora 
označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ se ZÚR JmK. 

Vyhodnocení: 

Výše uvedené požadavky byly zohledněny níže uvedeným způsobem: 

- Kapitola 2.1 byla doplněna o vyhodnocení změn ve vztahu k vybraným prioritám, které 
se týkají řešených změn ČH1, ČH3 až ČH5, ČH7 až ČH9 

- Úvod kapitoly 2.2 byl zcela nahrazen novým textem. 

- Podkapitoly kapitoly 2.2 byly redukovány a odůvodněny ve vztahu k řešeným změnám 

- Kapitola 2.2.2 byla dále členěna na podkapitoly 2.2.2.1 a 2.2.2.2 zahrnující rovněž 
Centra osídlení 
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- Kapitola 2.2.8.3 byla doplněna o vyhodnocení ve vztahu k řešeným změnám a odkaz 
na změnu ČH10 řešící soulad ÚP Černá Hora se ZÚR JmK 

- Do kapitoly 2.2.4 byla doplněna podkapitola 2.2.4.5 Cyklistická doprava 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno – doplňující stanovisko 

(stanovisko doručeno 25.10.2017) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal dopisem ze dne 28.02.2017 ve smyslu § 
50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon) o vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu změn 
územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ), po 
posouzení návrhu změn územního plánu (dále též ÚP) vydal dne 28.03.2017 stanovisko pod 
č. j. JmK 34108/2017. 

Posuzovaný návrh změn ÚP Černá Hora byl zpracován v době, kdy Jihomoravský kraj neměl 
platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. Dne 05.10.2016 byly Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také 
ZÚR JmK), které nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Dokumentace návrhu změn ÚP Černá 
Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9 pro veřejné projednání byla doplněna o 
vyhodnocení souladu změn se ZÚR JmK. V rámci koordinovaného stanoviska k veřejnému 
projednání vydaného dne 24.07.2017 pod č. j. JMK 89062/2017 uplatnil KrÚ k posouzení 
souladu změn se ZÚR JmK a Politikou územního rozvoje České republiky ve znění 
Aktualizace č. 1 připomínky týkající se jeho úplnosti a přesnosti. 

Pořizovatel zajistil úpravu textové části dokumentace dle připomínek a následně dopisem ze 
dne 13.10.2017 předložil doplněný návrh změn ÚP Černá Hora označených jako ČH1, 
ČH3,ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 (byla vypuštěna změna ČH6 týkající se prodloužení lhůty 
pro vypracování územní studie pro lokalitu B1, jejíž další pořizování bylo vyhodnoceno jako 
bezpředmětné) k posouzení KrÚ (jako orgánu příslušnému k posouzení návrhu územního 
plánu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem). Na základě posouzení KrÚ doplňuje své stanovisko k návrhu změn ÚP Černá Hora 
(nyní vztažené již jen k návrhu změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9) č.j. JMK 
34108/2017 ze dne 28.03.2017, následovně:  

1. Základní údaje o návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3, 
ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9-– bod 1. stanoviska se nemění 

2. Posouzení návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3, ČH4, 
ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem – bod 2. stanoviska se mění následovně: 

A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) ve znění Aktualizace č. 1 
patří území části obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) do 
metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací 
obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; 
rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, 
tak I. tranzitním železničním koridorem. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou 
oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na 
významné dopravní cesty – silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 (dle 
současné právní úpravy dálnice D43) a železniční trať č. 260. Správní území městyse Černá 
Hora má přímou vazbu na obě uvedené silniční dopravní cesty. Dle upřesnění v ZÚR JmK je 
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městys Černá Hora součástí rozvojové osy OS9 a zároveň je stanoven jako lokální centrum 
osídlení. 

Katastrální území Černá Hora je dále dle PÚR ČR ve znění Aktualizace č. 1 dotčeno návrhem 
koridoru P10 pro plynovod přepravní soustavy vedoucí z okolí obce Kralice nad Oslavou v 
kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji. 

Záměry koridoru P10 a koridoru připravované rychlostní silnice R43/ dálnice D43 byly 
obsaženy v územně analytických podkladech JmK (nyní upřesněny v ZÚR JmK jako koridor 
VTL plynovod Kralice – Bezměrov, označený jako TEP 05 a územní rezerva pro variantu 
RDS34-B Varianta „Optimalizovaná OŽP“). Oba tyto koridory jsou zohledněny v ÚP Černá 
Hora, návrh změn ÚP budoucí využití dopravních koridorů, řešených v Aktualizaci č. 1 PÚR 
ČR, neomezuje. 

Uplatněny jsou relevantní republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR, zejména dle článku 14 kapitoly 2 (tj. ochrana 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území) a článku 24 (vytvářet podmínky pro 
zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s 
ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř 
rozvojových oblastí a rozvojových os). 

Řešení změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP Černá Hora je v souladu s 
Aktualizací č. 1 PÚR ČR. 

B) Návrh změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP Černá Hora je v souladu s 
prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
stanovenými v ZÚR JmK, podporuje zejména naplňování bodu (8) priorit (tj. vytvářet územní 
podmínky pro zkvalitnění rozvoje provázané dopravní infrastruktury) a bodu (14) priorit (tj. 
podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje). 

Pro městys Černá Hora ze ZÚR JmK vyplývá, že jeho správní území je součástí rozvojové 
osy OS9. V souladu s požadavky na uspořádání a využití území pro tuto osu návrh změn ÚP 
Černá Hora dotváří navrženými dílčími změnami podmínky pro stabilizaci a rozvoj veřejné 
infrastruktury pomocí návrhu ploch pro dopravní infrastrukturu. V rámci relevantních dílčích 
změn jsou reflektovány požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování stanovené v ZÚR JmK pro lokální centra osídlení, mezi něž je městys Černá Hora 
zařazen. 

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

• TEP05 – koridor pro VTL plynovod Kralice – Bezměrov, úsek severně od Brna  

• RDS34-A – koridor územní rezervy pro dálnici D43 úsek Kuřim – Lysice; varianta 
„Německá“ 

• RDS34-B – koridor územní rezervy pro dálnici D43 úsek Kuřim - Lysice; varianta 
„Optimalizovaná MŽP“ 

• plochy a koridory regionálního ÚSES 

• koridory cyklistických tras krajské cyklistické sítě 

Veškeré plochy, řešené změnami, leží mimo koridory územní rezervy pro dálnici D43 a 
koridor pro VTL plynovod. Výjimkou je okrajové dotčení plochy změny ČH9/A1 
(aktualizace zastavěného území) koridory TEP05 a RDS34-A. Jedná se však o již existující 
zástavbu v ploše bydlení. Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití uvedených záměrů. 

Koordinace, upřesnění a vymezení záměrů vyplývajících z řešení ZÚR JmK je předmětem 
samostatné změny ČH10, kterou je řešeno uvedení souladu ÚP Černá Hora se ZÚR JmK. V 
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rámci změny ČH10 bude podle požadavku Ministerstva dopravy ČR koridor územní rezervy 
RDS34 zapracován upravený v šíři 100 m od osy budoucí dálnice D43 na obě strany tak, aby 
obsahoval i související stavby a objekty, dle zpracované podrobné technické studie „R 43 
Kuřim- Svitávka“ (HBH Projekt, spol. s.r.o., 06/2012). Tento zpřesněný koridor se nedotýká 
žádné z ploch řešených změnami. 

Návrh řešení změn neomezuje budoucí využití prvků ÚSES nadmístního významu s výjimkou 
Změny ČH8. Návrhem plochy dopravní infrastruktury řešené změnou ČH8 dojde ke střetu 
tohoto záměru s regionálním biokoridorem RK 1412. Tento střet bude možné řešit až v 
následných řízeních o umístění stavby komunikace. Podle vyhodnocení SEA z hlediska 
zajištění ekologické stability krajiny a migrace bioty v území bude třeba zajistit průchodnost 
biokoridoru uvažovanou komunikací vhodným technickým opatřením. 

Krajské cyklotrasy jsou ve správním území městyse stavem v území, nikoliv návrhem, a 
nevyžadují nové územní vymezení. Návrh řešení změn cyklistické trasy neomezuje. 

Změny ÚP nemají vliv na koncepci ochrany a rozvoje kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje. S výjimkou změny ČH8 nejsou navržené změny konfrontovány s požadavky na 
uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování stanovenými pro vytváření 
územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot a nemají vliv na koncepci ochrany a 
rozvoje hodnot území kraje. 

Návrhem plochy dopravní infrastruktury v rámci změny ČH8, dojde ke střetu tohoto záměru s 
prvky lokálního a regionálního územního systému ekologické stability. Tento střet bude 
možné řešit až v následných řízeních (viz výše). 

Správní území je dle ZÚR JmK zařazeno zčásti do krajinného typu do krajinného typu 29 
Boskovicko-blanenský, zčásti do krajinného typu 27 Hořicko-soběšický a zčásti do 
krajinného typu 31 Kunštátsko-nedvědický. Řešené změny svým obsahem ani rozsahem 
nevylučují zachování nebo dosažení cílové charakteristiky předmětných krajinných typů. 

KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP 
Černá Hora se ZÚR JmK připomínky. 

3. Posouzení návrhu změn územního plánu Černá Hora označených jako ČH1, ČH3, ČH4, 
ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy – bod 3. stanoviska se mění následovně: 

Předmětem posouzení je 7 dílčích změn (změna ČH2 nebyla po prověření zpracována, změna 
ČH6 byla vypuštěna). Změny ČH1, ČH3 a ČH5 řeší změnu stanoveného funkčního využití 
konkrétních pozemků. Změnou ČH4 dojde ke zmenšení rozsahu plochy B1, jejíž využití je 
podmíněno zpracováním územní studie. Změna ČH7 spočívá v úpravě textové části regulativů 
pro plochy bydlení z hlediska intenzity využití pozemků 

V souvislosti s plánovanými úpravami dopravně nevyhovujícího úseku silnice I/43 silnice (na 
základě požadavku Ministerstva dopravy ČR) dochází změnou ČH8 ke změně plochy územní 
rezervy na zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury pro úpravy silnice I/43. Současně s 
výše uvedenými změnami byla provedena (jako dílčí změna ČH9) aktualizace zastavěného 
území. 

Změna ČH8 sice zasahuje ke hranicím katastru, nároky na koordinaci využívání území z 
hlediska širších vztahů však nevyvolává. Také ostatní navržené dílčí změny nemají vzhledem 
ke svému charakteru a rozsahu vliv na širší vztahy dopravní ani technické infrastruktury, ani 
jiné návaznosti na okolní katastry. 

KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy 
k návrhu změn ČH1, ČH3,ČH4, ČH5, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP Černá Hora připomínky. 

Vyhodnocení: 
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Pořizovatel bere na vědomí. 

 

6.2.1 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

Stanovisko neuplatnil. 

6.2.3 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

6.2.5 Státní pozemkový úřad, Blansko 

Stanovisko neuplatnil. 

6.2.6 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

(stanovisko doručeno 25.07.2017) 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše 
uvedenou územně plánovací dokumentaci předloženou č.j.: SMBK 39830/2016, MBK 
22768/2017 ze dne 20. června 2017. 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

Odůvodnění : 

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

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

6.2.7 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní 
pracoviště Blansko 

(stanovisko doručeno 27.07.2017) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) 
jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) 
zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební 
zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny vydává stanovisko: 

S částmi řešení, které byly změněny od společného jednání o Návrhu změn územního plánu 
Černá Hora, ozn. ČH1, ČH3 až ČH9 a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj území k 
veřejnému projednání se souhlasí. 



      38 

Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

6.2.9 ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16. 

(stanovisko doručeno 19.07.2017) 

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 
odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, v k.ú. Černá Hora, je evidován dobývací prostor Černá Hora, 
stanovený pro organizaci SETRA, spol. s r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno, IČO: 00220159. 

Výše uvedené změny Územního plánu Černá Hora se předmětného dobývacího prostoru 
nedotýkají, proto zdejší úřad nemá ke změnám v územním plánu Černá Hora námitek a 
připomínek. 

Vyhodnocení: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

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

MD ČR samostatně uplatnilo stanovisko obsahově shodné s podáním ŘSD ČR pouze ve fázi 
společného jednání. Požadavky týkající se úpravy plochy pro přeložku silnice I/43, které byly 
požadovány v rámci společného jednání, byly do dokumentace návrhu změn zapracovány 
V souvislosti s danou problematikou se do řízení o návrhu změn ÚP Černá Hora vyjádřilo 
pouze ŘSD ČR, jehož stanovisko v režimu „na vědomí“ MD ČR obdrželo:   

ŘSD ČR (ze dne 26.07.2017) 

Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu změn ČH1 a ČH3 až ČH9 Územního 
plánu Černá Hora vznášíme jako oprávněný investor podle stavebního zákona §52 odst.2 SZ 
následující námitku: Požadujeme v textové části „Návrh“ z kapitoly c2) Vymezení 
zastavitelných ploch řádek 36 vypustit podmínky využití. Odůvodnění: Požadujeme v textové 
části „Návrh“ z kapitoly c2) Vymezení zastavitelných ploch řádek 36 vypustit podmínky 
využití, které byly do předmětného návrhu územního plánu Černá Hora zapracovány po 
společném jednání. Tyto podmínky jsou dle našeho názoru příliš velká podrobnost, která 
nepřísluší řešení územního plánu (dle odst.3  § 43 Zákona č. 183/2006 Sb.) Dle tohoto Zákona 
nesmí územní plán obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 
územnímu rozhodnutí. Např. podmínka „Bude zachováno pásmo 6m od břehové čáry vodního 
toku zcela bez zástavby“ vůbec nereflektuje nevyhnutelný charakter záměru – zásah vodního 
toku je nutnou součástí záměru, kdy je zásah vodního toku řešen přeložkou s možností 
realizace environmentálního opatření. Z hlediska životního prostředí bude zásah vodního toku 
řešen podrobně řešen v jedné z kapitol v rámci oznámení EIA. Až toto oznámení přesně určí 
podmínky, za jakých bude záměr přeložky silnice I/43 do území možné umístit. Tyto podmínky 
pak budou součástí dokumentace pro územní rozhodnutí. Ostatní naše podmínky týkající se 
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úpravy pro přeložku silnice I/43, které jsme požadovali v rámci společného jednání, byly do 
předmětné dokumentace zapracovány. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Na základě telefonické dohody ze dne 07.09.2017 obdržel pořizovatel prostřednictvím e-mailu 
(téhož dne) doplňující informace od projektanta dokumentace „Přeložky silnice I/43 v úseku 
Lom Černá Hora“ cit.:  

Na základě předchozího telefonického rozhovoru bych dle dohody rád stručně shrnul 
problematiku přeložky silnice I/43 v úseku Lom Černá Hora, pro kterou naše společnost pro 
ŘSD aktuálně zpracovává Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. Oznámení EIA), ve 
vztahu k jedné z podmínek, která se dle našeho názoru nešťastně objevila v rámci procesu 
pořizování změny ÚP ČERNÁ Hora (změna ČH8). Tato podmínka zní: „U plochy je nutné 

zachovat pásmo o šířce 6 m od břehové čáry vodního toku zcela bez zástavby tak, aby zásah 
di vodního prostředí i do břehových porostů byl minimalizován.“ Celý proces změny ÚP 
správně odkazuje na studii „I/43 Lom Černá Hora, přeložka – TS+ZP“ (Dopravoprojekt 
Brno a.s., 11/2015), ve které je předloženo celkem 6 alternativních variant řešení přeložky (A 
- F), přičemž k dopracování je zejména na základě některých provozně-technických hledisek 
doporučena varianta B. Vzhledem k terénním podmínkám v území však není možné, aby se 
tato varianta svým vedením zcela vodnímu toku Žerotínka, přičemž součástí záměru je v tomto 
ohledu rovněž dvojí křížení vodoteče a její přeložka v délce 470 m. V principu obdobné 
zásahy do vodoteče znamenají rovněž varianty A a C; varianta D sice neznamená nutnost 
přeložku vodoteče, dochází však rovněž ke dvojímu křížení a svým vedením do svahů 
východně od I/43 se částečně rovněž ocitá mimo návrhovou plochu dopravní stavby. 
Teoreticky nejmenší zásahy Žerotínky by znamenaly varianty E a F (byť ani zde nejsme 
schopni bez podrobnější projekce vedení určit, zda bychom formálně dostáli vedení v odstupu 
min. 6 m od břehové čáry); stejně jako v případě varianty D se však i varianty E a F ocitají 
mimo návrhovou plochu dopravní stavby, neboť tato je navrhovanou změnou ÚP vymezena 
pouze východně od stávající I/43, zatímco obě varianty se v oblasti napojení u Černé Hory 
ocitají poměrně výrazně i západně od I/43. Schematicky je toto patrné z výkresu, který 
přikládám v příloze. Pokud bychom tedy uvažovali čistě jen územně-plánovací hledisko, lze 
z výše citované studie realizovat pouze varianty A, B či C, které se všechny obdobným 
způsobem dotýkají koryta Žerotínky (dvojí křížení, přeložka toku). Jakožto zpracovatele 
Oznámeni EIA se zabýváme vlivy jednotlivých variant na životní prostředí a veřejné zdraví 
komplexně, do značné míry nezávisle na územně-plánovacích hlediscích. Do posouzení tedy 
na počátku vstupují všechny možné varianty, přičemž po zvážení všech aspektů souhlasíme 
s výběrem varianty B v souladu se závěry studie Dopravoprojektu Brno a.s. z roku 2015. Při 
tomto již plně zohledňujeme i hledisko životního prostředí, přičemž jednou z nejvýznamnějších 
složek životního prostředí v území je právě vodní tok Žerotínky a jeho údolní niva. Naše 
společnost v území v letošním roce prováděla rovněž přírodovědné průzkumu, přičemž velký 
důraz byl kladen právě na vodní tok Žerotínky (byl zde mj. proveden hydrobiologický 
průzkum). Tyto průzkumy přitom přírodovědnou hodnotu vodoteče nijak významně 
neakcentují. Dle dosavadní znalosti projekčního řešení je řešení křížení vodního toku 
navrženo formou přesypaných mostních objektů o parametrech, které bezpečně posouží 
k převedení vodního toku a v neposlední řadě i biokoridoru územního systému ekologické 
stability (ÚSES), který je stávající I/43 křížen úrovňově bez realizace migračních objektů. 
V tomto ohledu lze odpovídajícím řešením mostního objektu dosáhnout dokonce zlepšení 
oproti stávajícímu stavu. Rovněž v případě přeložky je počítáno se zahrnutím 
environmentálních opatření obdobných těm, která jsou realizována v rámci revitalizací 
vodotečí (samozřejmě dle limitů, na které zde vzhledem k charakteru území narazíme). Na 
druhou stranu samozřejmě nezastíráme, že záměr znamená pro území i jistá negativa, které 
budou v rámci našeho Oznámení EIA plně a s maximální zodpovědností posouzeny; neradi 
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bychom však, aby investor ve stupních navazujících na posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. 
narazil na podmínky, které z věcného, resp. přírodovědného hlediska postrádají svá 
opodstatnění. V optice zákona č. 254/2001 Sb. vykládáme § 49 spíše tím způsobem, že správci 
vodních toků v nezbytně nutných případech mohou užívat pozemky v blízkosti koryt do 6 m od 
břehové hrany; explicitně to však dle našeho názoru neznamená, že zde není možná zástavba. 

Pořizovatelem byl následně osloven příslušný orgán OŽP KÚ JmK (dne 07.09.2017 
prostřednictvím e-mailu, úplná komunikace s DO je založena ve spise Pořizovatele) s žádostí 
o doplnění vysvětlení uvedeného požadavku na ochranu využití pozemků v blízkosti koryt do 
6m od břehové hrany, neboť v odůvodnění stanoviska OŽP KÚ JmK vydaného dne 
30.03.2017 s č.j.S_JMK 35654/2017 není uvedeno, na základě jakého podkladu byl požadavek 
DO uplatněn (pozn. ve vyhodnocení a závěrech SEA nebyl uveden). 

K problematice obdržel Pořizovatel v rámci dohodování (dne 12.09.2017 prostřednictvím e-
mailu, komunikace je založena ve spise Pořizovatele) následující sdělení cit.: 

Uvedená podmínka SEA stanoviska č. 2 vycházela z kapitoly f.3) odůvodnění „Návrhu změn 
územního plánu Černá Hora označených jako ČH1 a ČH3 až ČH9“ a ust. § 49 zákona č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V odůvodnění změn je uvedeno, že podél vodotečí bude zachován přístupný pruh 
pozemků v šířce minimálně 6 m od břehové linie, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, 
které by zamezily volnému přístupu k vodoteči, například oplocení. Toto opatření zajistí, aby 
správce vodního toku mohl užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku v souladu s 
vodním zákonem. Podmínkou SEA stanoviska č. 2 ke změně ČH8 byly myšleny právě takové 
stavby. To nevylučuje případné provedení přeložky vodního toku ani vymezení koridoru 
dopravy a následné umístění komunikace v tomto koridoru. OŽP bude akceptovat, když tento 
požadavek SEA stanoviska nebude bez výhrad převzat do návrhu změny ÚP, je však třeba to s 
odkazem na předchozí text okomentovat v odůvodnění návrhu změny ÚP. 

Závěrečné vyhodnocení pořizovatele: 

Ve výroku v kapitole c.2) „Vymezení zastavitelných ploch“ bude na základě předchozích 
informací z tabulky ve sloupci „Podmínky plochy, územní podmínky“ u plochy 36 (Změna 
ČH8) vypuštěna podmínka využití ve znění „bude zachováno pásmo 6m od břehové čáry 
vodního toku zcela bez zástavby“. Podle ustanovení § 43 odst. 3. SZ územní plán ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Jedná se o vymezení konkrétní 
hodnoty. Plocha DS byla vymezena na podkladě studie, která prověřila dané území z hlediska 
dopadů záměru na životní prostředí, a vybraná projekční varianta B komunikace zabezpečí 
v území zlepšení podmínek oproti stávajícímu stavu a v případě přeložky vodoteče zahrnuje 
environmentální opatření obdobná těm, která jsou realizovaná v rámci revitalizace vodotečí.  

6.2.12 Česká republika - Ministerstvo obrany -  Sekce ekonomická a majetková MO, 
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno 

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 
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6.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §53 SZ, odst.1   

Dle ustanovení § 53, odst.1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání. Byla uplatněna pouze připomínka, námitky uplatněny nebyly. Ke 
společnému jednání o návrzích změn připomínky nebyly uplatněny.  

Návrh rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo zasláno níže uvedeným 
dotčeným orgánům: 

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

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

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

5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Blansko, 

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

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

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

9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16. 

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

11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha 1. 

12. Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany – Odbor ochrany územních zájmů a 
řízení programů nemovité infrastruktury, odd. ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 
84, Brno 

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

Z výše uvedených dotčených orgánů zaslaly souhlasná stanoviska Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Městský úřad Blansko, 
Odbor životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor 
Blansko, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko, 
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Brno a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Praha. 

7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil k návrhu zadání změn 
ČH1 až ČH7 ÚP Černá Hora, zařazenému do Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora s pokyny 
pro zpracování návrhu změn (období 12/2011 – 12/2015), stanovisko z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
koordinovaného stanoviska, ve kterém uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů těchto změn 
na životní prostředí. Ve stanovisku uvedl, že návrh změn může stanovit rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a je 
tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  

K návrhu Zadání změny ČH8, které bylo projednáno samostatně, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil, rovněž uplatnil stanovisko z 
hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
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souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci koordinovaného stanoviska, ve kterém uplatnil požadavek na vyhodnocení 
vlivů této změny na životní prostředí. Ve stanovisku rovněž uvedl, že návrh změny může 
stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, dále vyhodnotil možnosti vlivu koncepce „ Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Černá 
Hora s pokyny pro zpracování návrhu změn ČH1 až ČH7 a „Návrhu Zadání změny Územního 
plánu Černá Hora, označené ČH8“ a vydal samostatná stanoviska podle § 45i odstavce 1 
téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce v nemůže mít významný vliv na žádnou 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody 
vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací mimo území prvků soustavy Natura 
2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav předmětu ochrany.  

Vyhodnocení mělo být zaměřeno zejména na změny ČH2, ČH5 a ČH8. Navrhované využití 
ploch řešené těmito změnami může mít negativní vliv na složky životního prostředí a veřejné 
zdraví obyvatel, proto byl s využitím principu předběžné opatrnosti uplatněn požadavek na 
vyhodnocení.  

Požadavky na prověření byly zařazeny do schválené Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora a 
do Zadání změny ČH8, na základě kterých projektant zpracoval společnou dokumentaci změn 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zadání neobsahovalo požadavek na varianty 
řešení. 

Změna ČH2 byla z řešení vypuštěna a to zejména z důvodu těsné blízkosti stávající obytné 
zástavby i zastavitelné plochy bydlení B1, dále z důvodu problematického dopravního 
napojení a omezení zastavitelnosti pozemku z důvodu existence ochranného pásma silnice 
I/43. Těsné sousedství ploch výroby spolu se související nákladní dopravou a ploch bydlení se 
může dostávat do kolize se zájmy ochrany zdraví obyvatel a jednotlivých složek ochrany 
životního prostředí před nepříznivými účinky emisí znečišťujících látek, hluku a vibrací. V 
neposlední řadě byl uvážen i aspekt ochrany zemědělského půdního fondu (jedná se o II.třídu 
ochrany ZPF). 

OŽP KÚ JmK uplatnil v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona stanovisko ke 
společnému jednání o návrhu změn ÚP Černá Hora  v rámci koordinovaného dokumentu č. j. 
JMK 183043/2016, ze dne 16.12.2016. Součástí stanoviska bylo i stanovisko z hlediska 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, ve kterém krajský úřad upozornil, že v dokumentu SEA chybí přílohy a dále 
srovnání se ZÚR JmK, Plánu povodí Dunaje a Plánu pro zvládání povodňových rizik v 
povodí Dunaje pro období 2015 – 2021.  

Pořizovatel zajistil doplnění vyhodnocení SEA a následně požádal o stanovisko krajského 
úřadu z hlediska ust. § 50, odst. 5) stavebního zákona. Žádost obsahovala kopie stanovisek 
dotčených orgánů a dodatek vyhodnocení SEA. Připomínky veřejnosti ke společnému jednání 
uplatněny nebyly. Souhlasné stanovisko č.j. JMK 51148/2017 ze dne 30.03.2017 Pořizovatel 
obdržel dne 03.04.2017.  

Vyhodnocení a způsob zohlednění podmínek uplatněných k zadání je obsaženo v 
kapitole 8 Odůvodnění.  
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7.1 Vyhodnocení vlivů návrhů změn územního plánu na životní prostředí 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA vyhodnocení) zpracovala 
v říjnu 2016 RNDr. Zuzana Kadlecová osoba oprávněná pro posuzování vlivů na životní 
prostředí, č. osvědčení odborné způsobilosti 15246/3983/OEP/92, prodloužené rozhodnutím 
MŽP ČR č. j. 40277/ENV/06, následně rozhodnutím MŽP ČR č. j. 34801/ENV/11, a následně 
rozhodnutím MŽP ČR č. j. 25739/ENV/16, platnost osvědčení je do 31.12.2021. 

Z posouzení, které bylo zaměřeno na změny ČH5 a ČH8, vyplynuly podmínky, které byly 
rovněž požadovány ve stanovisku krajského úřadu k vyhodnocení vlivu koncepce na životní 
prostředí. Vyhodnocení těchto požadavků je uvedeno v Odůvodnění v kapitole 8. 

7.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů vyhodnotil možnosti vlivu koncepce „ Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora 
s pokyny pro zpracování návrhu změn ČH1 až ČH7 a „Návrhu Zadání změny Územního 
plánu Černá Hora, označené ČH8“ a vydal samostatná stanoviska podle § 45i odstavce 1 
téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody 
vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací mimo území prvků soustavy Natura 
2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav předmětu ochrany.  

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

7.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracovali Ing.arch. Pavla 
Kotásková a Ing.arch. Michal Kotásek, Přívrat 14, 616 00 Brno. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (Vyhodnocení) vycházelo z aktualizace 
územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále ÚAP ORP 
Blansko) z roku 2014. V době zpracování tohoto Vyhodnocení nebyla aktualizace ÚAP ORP 
Blansko 2016 ještě dokončena.  

Ve shrnutí Vyhodnocení bylo konstatováno, že koncepce rozvoje řešeného území je v souladu 
s cíli a úkoly územního plánování - vytváří podmínky pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj 
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a uspokojuje potřeby 
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE §50 ODST. 5 
STAVEBNÍHO ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO 
STANOVISKO PODLE §50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
ZOHLEDNĚNO 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil k návrhu zadání změn 
ČH1 až ČH7 ÚP Černá Hora, zařazenému do Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora s pokyny 
pro zpracování návrhu změn (období 12/2011 – 12/2015), stanovisko z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
koordinovaného stanoviska, ve kterém uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů těchto změn 
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na životní prostředí. Ve stanovisku uvedl, že návrh změn může stanovit rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a je 
tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  

K návrhu Zadání změny ČH8, které bylo projednáno samostatně, Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí uplatnil, rovněž uplatnil stanovisko z 
hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci koordinovaného stanoviska, ve kterém uplatnil požadavek na vyhodnocení 
vlivů této změny na životní prostředí. Ve stanovisku uvedl, že návrh změny může stanovit 
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, dále vyhodnotil možnosti vlivu koncepce „ Návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Černá 
Hora s pokyny pro zpracování návrhu změn ČH1 až ČH7 a „Návrhu Zadání změny Územního 
plánu Černá Hora, označené ČH8“ a vydal samostatná stanoviska podle § 45i odstavce 1 
téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce v nemůže mít významný vliv na žádnou 
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody 
vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací mimo území prvků soustavy Natura 
2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav předmětu ochrany.   

Požadavky na prověření byly zařazeny do schválené Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora a 
do Zadání změny ČH8, na základě kterých projektant zpracoval společnou dokumentaci změn 
a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Pořizovatel požádal o stanovisko krajského 
úřadu z hlediska ust. § 50, odst. 5) stavebního zákona a zaslal k hodnocení stanoviska 
dotčených orgánů. Připomínky veřejnosti ke společnému jednání uplatněny nebyly. 
Vyhodnocení a způsob zohlednění podmínek uplatněných k zadání je obsaženo v kapitole 8 
Odůvodnění. Následuje obsah stanoviska. 

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh změn územního plánu 
Černá Hora ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 podle § 10g a § 10i zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vydané Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně 
příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. e) zákona (dále také jen „SEA 
stanovisko“) je uvedeno níže: 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název koncepce:  Návrh změn územního plánu Černá Hora ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, 

ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 

Charakter a rozsah koncepce: 

Předložený „Návrh změn územního plánu (ÚP) Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 až 
ČH9“ řeší komplexně celé správní území obce a je bez variantního řešení. 

Hlavní rozvíjející se funkcí v řešeném území je bydlení (změna využití plochy výrobních 
služeb na využití jako plochy smíšené obytné) a dopravní infrastruktura (plochy komunikace 
a parkování). Tyto nové návrhové plochy jsou situovány převážně při severním okraji 
aktuálně zastavěného 
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území obce, kde je předpoklad minimálních kolizí s dalšími potenciálně rušícími funkcemi. 
Předmětem návrhu změn ÚP je tak vymezení 2 zastavitelných ploch. 

a) zastavitelné plochy: 

Změna ČH5 – D9 plocha dopravní infrastruktury – Změna funkčního využití pozemku 1187/1 
v k. ú. Černá Hora z plochy přestavby pro sport 2P/S do plochy dopravní infrastruktury D – 
doprava v klidu Dp (Stavba veřejného parkoviště v sousedství hasičské zbrojnice). 

Změna ČH8 – D10 plocha dopravní infrastruktury – Změna plochy územní rezervy na 
zastavitelnou plochu dopravní infrastruktury pro úpravy silnice I/43 mezi 19. a 20. km silnice 
I/43 mezi obcí Závist a městysem Černá Hora – silniční doprava Ds36 (Úpravy silnice I/43). 

b) další změny: 

Změna ČH1 – V kapitole c, v oddíle 1, v odrážce desáté, se vkládá věta „Stabilizovaná plocha 
výrobních služeb uvnitř zastavěného území při ulici Brněnská je nahrazena stabilizovanou 
plochou se smíšenou funkcí obytnou.“. 

Změna ČH3 – V kapitole d, v oddíle 4.1, se věta „Jsou respektovány stabilizované plochy 
občanského vybavení – areál Domova pro seniory, areál ZŠ, MŠ, hřbitov, policejní služebna, 
kostel s farou, stravovací a ubytovací zařízení v areálu pivovaru, zdravotní středisko a 
lékárna.“ zrušuje a nahrazuje se větou „Jsou respektovány stabilizované plochy občanského 
vybavení - areál Domova pro seniory, areál ZŠ, MŠ, hřbitov, kostel s farou, stravovací a 
ubytovací zařízení v areálu pivovaru, zdravotní středisko a lékárna, bývalá policejní služebna 
je nahrazena objektem pro bydlení.“. 

Změna ČH4 – V kapitole c, v oddíle 2, se do prvního řádku tabulky- podmínky využití plochy 
1, vkládá věta „Z plochy B1 jsou vyjmuty pozemky p. č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 v k. ú. 
Černá Hora.“. V kapitole l se na konec 1. odstavce vkládá věta „Z plochy B1 jsou vyjmuty 
pozemky p. č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 v k. ú. Černá Hora.“. 

Změna ČH6 – V kapitole l se ruší věta „Lhůta je stanovena na dobu 4 let od nabytí účinnosti 
ÚP Černá Hora, kdy bude nejpozději vypracována Zpráva o uplatňování ÚP Černá Hora v 
uplynulém období.“ a nahrazuje se větou: „Lhůta je stanovena do konce roku 2019.“. 

Změna ČH7 – V kapitole f, oddíle 1 se výrokové části „1. Plochy bydlení – B“ ruší text „cca 
1200 m2/ 1RD“ a nahrazuje textem: „intenzita využití pozemků maximálně 60%“. 

Změna ČH9: 

ČH9/A1 – Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části. 2. V kapitole a) se ruší 
text „30.9.2010“ a nahrazuje se textem „30.6.2016“. Grafická část změny je obsažena ve 
výřezu výkresu základního členění území uvedený v příloze č. 3 a výřez hlavního výkresu 
uvedený v příloze č. 6 „Návrhu změn územního plánu Černá Hora, označených jako ČH1, 
ČH3 až ČH9“. 

ČH9/A2 – Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části. 2. V kapitole c, oddílu 1), 
v odstavci Plochy výrobní a skladování se ruší text „rozvojové plochy se nacházejí v 
průmyslové zóně“. Grafická část změny je obsažena ve výřezu výkresu základního členění 
území, uvedeného v příloze č. 3, a výřezu hlavního výkresu, uvedeného v příloze č. 6 
„Návrhu změn územního plánu Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 až ČH9“. 

ČH9/A3 – Zastavěné území se mění podle výkresů v grafické části. Grafická část změny je 
obsažena ve výřezu výkresu základního členění území uvedeného v příloze č. 1 a výřezu 
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hlavního výkresu uvedeného v příloze č. 4 „Návrhu změn územního plánu Černá Hora, 
označených jako ČH1, ČH3 až ČH9“. 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území): 

kraj: Jihomoravský 

okres: Blansko 

obec: Černá Hora 

k. ú.: Černá Hora 

Předkladatel koncepce:  Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad 

IČ předkladatele:   00279943 

Sídlo předkladatele:  nám. Svobody 3, 678 23 Blansko 

II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA vyhodnocení): 

RNDr. Zuzana Kadlecová – autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků dle 
zákona č. 100/2001 Sb., rozhodnutí MŽP č. j.: 15246/3983/OEP/92 (č. j. rozhodnutí o 
prodloužení autorizace: 25739/ENV/16) platné do dne 31.12.2019. 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: 

Ing. arch. Pavla Kotásková, IČ 61443344 a Ing. arch. Michal Kotásek, IČ 42680883, Přívrat 
14, 616 00 Brno. 

Návrh zadání 

Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu (ÚP) Černá Hora, který obsahoval pokyny pro 
zpracování návrhu změny územního plánu (změny ČH1, ČH2, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6 a ČH7) 
byl OŽP předložen dne 05.11.2015. Dne 30.11.2015 bylo pod č. j. JMK 141513/2015 vydáno 
koordinované stanovisko ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) k návrhu zprávy o 
uplatňování Územního plánu (ÚP) Černá Hora, který obsahoval pokyny pro zpracování 
návrhu změny územního plánu (změny ČH1, ČH2, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6 a ČH7) se 
závěrem, že OŽP uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změn ÚP na životní prostředí. 
Návrh zadání změny Územního plánu Černá Hora, označené ČH8, byl OŽP předložen dne 
15.02.2016. Dne 08.03.2016 bylo pod č. j. JMK 24212/2016 vydáno koordinované stanovisko 
ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů (stavební zákon) k návrhu zadání změny Územního plánu Černá 
Hora, označené ČH8, se závěrem, že OŽP uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny 
ÚP Černá Hora, označené ČH8, na životní prostředí. Aktualizace zastavěného území byla pro 
přehlednost projektantem označena jako změna ČH9 až v rámci společného jednání. 

Návrh změn územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů 

územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

OŽP obdržel dne 04.11.2016 oznámení o společném jednání o návrhu změn územního plánu 
Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 až ČH9 ve smyslu ust. § 50 odst. 2 stavebního 
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zákona. Společné jednání se uskutečnilo dne 22.11.2016 na MěÚ Blansko, náměstí Republiky 
1, Blansko. 

OŽP uplatnil v souladu s ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona své stanovisko v rámci 
koordinovaného dokumentu č. j. JMK 183043/2016 ze dne 16.12.2016. 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo 
konstatováno, že stanovisko k vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA stanovisko) 
bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního 
zákona kopie stanovisek a připomínek k problematice životního prostředí. 

Následně bylo na základě žádosti o dohodu, která byla OŽP doručena dne 11.01.2017, 
stanovisko č. j. JMK 183043/2016 ze dne 16.12.2016 doplněno v bodě 1. tohoto stanoviska v 
tom smyslu, že původní nesouhlas z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ZPF) byl na 
základě úpravy návrhu změn územního plánu Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 až 
ČH9 změněn a bylo uplatněno souhlasné stanovisko k návrhu změn územního plánu Černá 
Hora, označených jako ČH1, ČH3 až ČH9. 

Následně dne 02.03.2017 obdržel OŽP žádost pořizovatele změn ÚP podle § 50 odst. 5 
stavebního zákona o vydání SEA stanoviska k návrhu změn územního plánu Černá Hora, 
označených jako ČH1, ČH3 až ČH9. Spolu se žádostí obdržel krajský úřad kopie stanovisek 
dotčených orgánů a organizací uplatněných v průběhu dosavadního projednávání návrhu 
změn územního plánu Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 až ČH9, a dále dokument 
„Návrh vyhodnocení výsledků projednání po společném jednání dle § 51 SZ“ obsahující 
souhrn obdržených stanovisek a připomínek a jejich vyhodnocení. Součástí žádosti byl také 
dodatek SEA vyhodnocení, ve kterém zpracovatel SEA vyhodnocení doplnil kapitolu 1.2. 
SEA vyhodnocení o vyhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k jiným koncepcím, 
tedy k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK), Národním plánem 
povodí Dunaje pro období 2015 – 2021 (NPPD) a Plánem pro zvládání povodňových rizik v 
povodí Dunaje pro období 2015 – 2021 (PZPRPD), se závěrem, že uvedená koncepce 
neomezuje budoucí využití koridorů řešených v ZÚR JmK, že v textu SEA vyhodnocení jsou 
uvedena technická a organizační opatření pro zlepšení vodních poměrů krajiny a optimalizaci 
vodního režimu v krajině a že koncepce nezasahuje do oblastí vymezených PZPRPD. 

Krajský úřad konstatuje, že podle § 22 písm. e) zákona je příslušný k vypořádání připomínek 
a námitek, které se týkají dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na životní 
prostředí a připomínek a námitek týkajících se samotných vlivů územního plánu na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

K návrhu změn ÚP bylo uplatněno následující stanovisko, vztahující se k oblasti životního 
prostředí a veřejného zdraví: 

 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen KHS, č. 
j. JMK KHSJM 67909/2016/BK/HOK ze dne 23.11.2016) 

KHS s návrhem změn územního plánu Černá Hora ozn. jako ČH1 a ČH3 až ČH9 a s 
vyhodnocením jejich vlivů na udržitelný rozvoj území podmíněně souhlasí. 

Vzhledem k nutnosti eliminace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4, § 30 a § 34 
zákona č. 258/2000 Sb. mj. ve spojení s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů požadujeme 
pro změnu ozn. ČH5 uvést podmíněnou využitelnost: Plochy možných negativních vlivů na 
akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území umístit za předpokladu splnění 
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povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku 
případně vibrací. Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí 
být prokázáno, že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu 
kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních 
předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné 
prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti 
provedení protihlukových opatření. Dále je třeba tuto podmíněnou využitelnost uvést pro 
Plochy dopravní infrastruktury D a to především s přihlédnutím ke způsobu využití a 
stanovením podmínek jejich využití ve smyslu využití přípustného, nepřípustného a 
podmíněně přípustného v obecné rovině. 

Vypořádání OŽP: 

Návrh změn ÚP navrhuje mj. vymezení nové plochy dopravy (označena D9 a D10) v blízkosti 
stávajících chráněných prostor a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory). 
OŽP se proto ztotožňuje s požadavkem KHS a je toho názoru, že je třeba vhodným 
regulativem eliminovat potenciální riziko nadměrného obtěžování okolí hlukem pocházejícím 
z výše uvedeného areálu tak, aby především těsně navazující plochy nebyly z hlediska hluku 
nadlimitně ohroženy. Na základě výše uvedeného OŽP zařadil mezi podmínky tohoto SEA 
stanoviska podmínku regulace hlukového působení předmětných ploch na jejich okolí. 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

Vyhodnocení vlivů návrhu změn územního plánu Černá Hora, označených jako ČH1, ČH3 až 
ČH9 na životní prostředí je zpracováno ve smyslu § 10i zákona a v rozsahu přílohy zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
Variantní řešení změn ÚP nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

Navrhované změny ČH5 a ČH8 nejsou navrhovány ve variantách. 

V rámci přípravy stavby, která bude umístěna do plochy navrhované změnou ČH8, je 
zpracována Dopravoprojektem Brno technická studie „I/43 Lom Černá Hora, přeložka TS + 
ZP“, která prověřuje možnosti řešení upravované trasy v rámci posuzované plochy dopravní 
infrastruktury pro plánované úpravy silnice I/43. Předmětná studie je zpracována v návaznosti 
na studii „Silnice I/43, revize podkladů pro studii tahu na území JmK“ (PK OSSENDORF 
s.r.o., 02/2015). Zde byly definovány samostatné úseky stávající I/43, jejichž technický a 
návazně dopravně-bezpečnostní stav není uspokojivý a je vhodný k řešení. Všechny varianty 
jsou trasovány údolím Žerotínky. Liší se ve směrovém řešení v oblasti výběžku lesa před 
místem napojení na stávající I/43, důvodem byla snaha nalézt řešení s minimálním možným 
zásahem do tohoto lesního pozemku. Trasy se liší také ve způsobu odpojení a připojení na 
stávající I/43, rozdílné je směrové i výškové vedení v těchto úsecích a tím v konečném 
důsledku rozsah úprav při realizaci připojení s různým rozsahem výluk provozu na stávající 
komunikaci. Studie se zabývá technickým řešením stavby ve variantách, nevyhodnocuje 
zábory ZPF ani PUPFL, a ve všech variantách je ve střetu jak s lokálním biokoridorem, tak s 
vodním tokem a nivou Žerotínky. Oproti stávající komunikaci je trasa ve všech variantách 
položena níže – k vodoteči – kde je předpoklad výskytu zvláště chráněných druhů a cenných 
biotopů a představuje ve všech variantách významný zásah do stávajícího reliéfu, údolní nivy 
i vodního prostředí. Všechny tyto střety je zapotřebí odborně posoudit a vyhodnotit na 
základě řádného biologického průzkumu lokality včetně migračních tras. 

Vlivy na veřejné zdraví 

Hlavními faktory automobilové dopravy potenciálně ohrožujícími zdraví jsou: 

- znečišťování ovzduší, 



      49 

- hluk, 

- úrazy, 

- psychické vlivy. 

 Změna ČH5 

Severně od navržené plochy dopravní infrastruktury pro parkování vozidel je situována 
stávající plocha bydlení zahrnující dva obytné objekty – ul. Svitavská č. p. 520 a 151. 

Podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví bude v případě potřeby provedeno v rámci 
posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na základě zpracované 
rozptylové studie a hlukové studie. 

Provozem parkoviště může dojít ke zhoršení stávající hlukové a imisní situace u nejbližších 
objektů (chráněných venkovních prostor staveb). 

 Změna ČH8 

Úprava úseku silnice I/43 je navržena zejména ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu, 
což představuje jednoznačně pozitivní vliv na zdraví obyvatel. 

Technický a návazně dopravně-bezpečnostní stav komunikace není uspokojivý. Dle technické 
studie za období 01/2007 – 07/2015 došlo v lokalitě k 64 nehodám, z toho s následky na 
zdraví u 19 nehod. Při nich bylo usmrceno 5 osob, těžce zraněno 7 a lehce zraněno 24 osob. 

Vlivy na ovzduší a klima 

V posuzované oblasti nejsou překračovány imisní limity. Pětiletý průměr 24hod. koncentrace 
prašných částic frakce PM10 dosahuje 85 % imisního limitu, koncentrace benzo(a)pyrenu 
vzhledem k imisnímu limitu činí max. 81 %. 

 Změna ČH5 

Může dojít ke zvýšení imisní zátěže u nejbližší dotčené obytné zástavby emisemi škodlivin z 
provozu parkujících vozidel. 

 Změna ČH8 

Realizací úpravy úseku silnice I/43 nedojde k významnému prodloužení úseku kom. I/43, 
tudíž pravděpodobně nedojde ke zvýšení stávajících příspěvků imisních koncentrací hlavních 
škodlivin exhalovaných silničními motorovými vozidly. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Hygienické limity v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění. 

Z hlediska stanovení hygienického limitu pro parkoviště je nutné vycházet z těchto 
skutečností: 

- Jedná-li se o veřejné parkoviště, které je součástí místní komunikace, musí být 
hygienický limit stanoven jako pro hluk z dopravy. Pro stanovení korekce k 
základnímu limitu 40/50 dB pro noční/denní dobu je nutné znát zatřídění komunikace, 
ze které se na veřejné parkoviště vjíždí, popř. vyjíždí. 

- Hygienický limit pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních 
komunikacích III. třídy a účelových komunikacích bude LAeq,T = 45/55 dB pro noční 
/ denní dobu. 
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- Hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy bude LAeq,T 
= 50/60 dB pro noční/denní dobu. Přičemž tento limit je vztažen k časovému 
referenčnímu intervalu 8 hodin pro noční dobu a 16 hodin pro denní dobu. 

 Změna ČH5 

Může dojít k nárůstu hlukové zátěže u nejbližších venkovních chráněných prostor vzhledem k 
novému parkovišti. 

 Změna ČH8 

Podél dotčeného úseku kom. I/43 a plochy pro realizaci úpravy úseku silnice I/43 nejsou 
situovány obytné objekty – chráněné venkovní prostory staveb. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy dopravních staveb na vodní poměry v území jsou v zásadě dvojího typu: 

- vlivy z umístění stavby (vlivy na průtoky a kvantitativní charakteristiky 
hydrologického režimu vlivem nových zpevněných ploch, křížení vodních toků, 
ovlivnění záplavových území, vliv na podzemní vody, úprava melioračních systémů v 
krajině) 

- vlivy z provozu stavby (vliv na jakostní charakteristiky vod). 

 Změna ČH5 

Může dojít k ovlivnění povrchových a podzemních vod ropnými látkami z provozu na 
parkovišti. 

 Změna ČH8 

Z kvalitativního hlediska obsahuje voda stékající z povrchu silnice řadu kontaminantů 
(chloridy ze zimní údržby, ropné látky, nerozpuštěné látky), které mohou mít vliv na 
povrchové a podzemní vody. Koncentrace kontaminantů se mění v závislosti na dopravní 
zátěži na silnici. 

Realizace dopravní stavby v údolní nivě Žerotínky a jejích zdrojnic představuje významný 
zásah do vodního prostředí i do břehových porostů. 

Realizací záměru dojde ke změně odtokových poměrů. Technické řešení stavby je třeba 
navrhnout tak, aby byla zachována funkčnost údolní nivy Žerotínky a jejích zdrojnic. 

Realizace nové zpevněné plochy znamená i snížení vsakovací schopnosti krajiny a nezbytné 
svahy silničního tělesa otvírají prostor pro vznik tzv. antropogenní eroze. 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy – Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

 Změna ČH8 

Předpokládaný zábor ZPF činí 9,27 ha, z toho malá část (0,34 ha) je tvořena vysoce 
chráněnými zemědělskými půdami s příslušností do II. třídy ochrany. Předpokládá se, že 
dojde k záboru PUPFL ve výměře 9,3 ha. Vynětí pozemků ze ZPF se bude dotýkat i zvláště 
chráněné zemědělské půdy s příslušností do II. třídy ochrany. Realizace dopravní stavby 
změní odtokové poměry a vodní režim v území, které má tendenci ke svahovým sesuvům. 

Vlivy na zájmy ochrany přírody 

 Změna ČH8 

Posuzovaná změna plochy územní rezervy na trase silnice I/43 na zastavitelnou plochu 
dopravní infrastruktury spadá do území s významnými zájmy ochrany přírody, které spočívají 
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zejména v ochraně vodního toku a údolní nivy Žerotínky a jejích zdrojnic a trasy lokálního 
biokoridoru. 

Realizace záměru úpravy trasy komunikace I/43 se významně dotýká přírodních a přírodě 
blízkých společenstev (lesy, travní porosty, krajinná zeleň). Vzhledem k lokalizaci záměru, 
členitosti reliéfu a velkému podílu přírodě blízkých společenstev je zde reálný předpoklad 
výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Navrhovaná plocha dopravní infrastruktury se dotýká VKP dle §3 zákona 114/1992 Sb., 
kterými jsou les, vodní tok a údolní niva. 

Vlivy na územní systémy ekologické stability (ÚSES) 

 Změna ČH8 

V jižní části zájmového území dochází ke střetu dopravní trasy s lokálním biokoridorem, 
který vychází z LBC Kotlíky východně od I/43 a křižuje trasu komunikace. 

V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy 
územně plánovací dokumentace, bylo použito souhrnné hodnocení kumulativních a 
synergických vlivů realizace návrhu změn ÚP dle jednotlivých složek životního prostředí. 
Dále bylo provedeno detailnější slovní vyhodnocení jednotlivých návrhových ploch a to ve 
vztahu jejich zjištěných nebo předpokládaných dopadů na jednotlivé složky životního 
prostředí. 

Z hlediska vlivů kumulativních a synergických neočekává zpracovatel SEA vyhodnocení, 
vzhledem k současnému stavu znalostí navrhovaných ploch změn ÚP v území, významné 
negativní vlivy předkládaného návrhu změn ÚP a regulativy uvedené v textové části návrhu 
změn ÚP považuje za dostatečné. Konstatuje, že přesnější zhodnocení, především v oblasti 
hlukové a imisní zátěže, bude vyžadováno vždy ve fázi územního rozhodování, kdy u ploch 
dopravy bude známo konkrétní technické řešení. Vlivy hluku a znečištění ovzduší je nutno 
považovat za vlivy synergické, tedy jejich míra je při souběhu hlukových a imisních vlivů 
vždy větší, než připadá na jejich prostý součet. 

Z hodnocení nevyplynuly takové významné negativní vlivy na životní prostředí, které by 
realizaci návrhu změn ÚP jako celkové koncepce dle zpracovatelů SEA vyhodnocení bránily 
nebo ji výrazně omezovaly. U navrhovaných ploch bylo navrženo uplatnění podmínek pro 
jejich realizaci – viz níže v textu tohoto stanoviska. Vliv návrhu změn ÚP jako celkové 
koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území dle zpracovatelů 
SEA vyhodnocení akceptovatelný. 

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Hodnocení vlivů návrhu změn ÚP na životní prostředí bylo řešeno souborně pro jednotlivé 
aspekty (složky) životního prostředí (lidské zdraví, ovzduší a klima, hlukovou situaci, 
povrchové a podzemní vody, rozsah a způsob užívání půdy – ZPF a PUPFL, biologickou 
rozmanitost, faunu, floru a vlivy na krajinu a ÚSES včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi) 
s tím, že předmětem posouzení byly jednotlivé návrhové plochy. Vyhodnocení bylo 
provedeno slovně, pro návrhové plochy změn ČH5 a ČH8 bylo provedeno stručné slovní 
shrnutí předpokládaných dopadů její realizace, identifikovány byly nejvýznamnější střetové 
situace vyplývající z realizace změn ÚP (dané návrhové plochy) ve vztahu k jednotlivým 
složkám životního prostředí. U těchto ploch bylo zpracovatelem SEA vyhodnocení uvedeno 
doporučení úpravy realizace ploch tak, aby byl rozsah potenciálního negativního vlivu co 
nejmenší. 

Očekávaný a priori významně negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí nebyl v 
SEA vyhodnocení konstatován u žádné z návrhových ploch, tedy žádná z ploch není v tomto 
stupni poznání navržena k vyřazení. Některé návrhové plochy by při realizaci v plném 
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navrženém rozsahu, resp. při nevhodně realizovaných budoucích záměrech, mohly podle SEA 
vyhodnocení mít mírný negativní až významně negativní vliv na jednotlivé složky životního 
prostředí. Tam, kde to bylo možné, byla v rámci SEA vyhodnocení navržena opatření s cílem 
předcházení, snížení či kompenzace těchto potenciálně negativních vlivů. K realizaci byly 
doporučeny všechny návrhové plochy. 

SEA vyhodnocení konstatuje, že změny územního plánu nevyvolají, při respektování v SEA 
vyhodnocení uvedených doporučení, závažné střety s ochranou životního prostředí a 
veřejného zdraví. 

Vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí obsahuje tento návrh požadavků na 
rozhodování v konkrétních vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 
negativních vlivů na životní prostředí: 

Vlivy na veřejné zdraví 

 Změna ČH5 

Podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví bude v případě potřeby provedeno v rámci 
posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na základě zpracované 
rozptylové studie a hlukové studie. 

 Změna ČH8 

Požadavky nejsou navrhovány. Vymezení plochy bude mít pozitivní vliv na lidské zdraví z 
důvodu zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. 

Vlivy na ovzduší a klima 

 Změna ČH5 

Při provozu parkoviště je vhodné omezit sekundární prašnost pravidelným úklidem plochy a 
ozeleněním volných ploch. Modelovým výpočtem imisní situace (rozptylovou studií) 
prověřit, jak významné budou z hlediska imisních limitů příspěvky imisních koncentrací 
hlavních škodlivin emitovaných silničními motorovými vozidly při parkování vzhledem k 
nejbližší dotčené obytné zástavbě. 

 Změna ČH8 

Po realizaci nového úseku komunikace je nutné co nejdříve provést doprovodné výsadby a 
tím omezit sekundární prašnost z provozu komunikace. 

Vlivy na hlukovou situaci 

 Změna ČH5 

Nárůst hlukové zátěže u nejbližších venkovních chráněných prostor vzhledem k novému 
parkovišti nutno prověřit hlukovou studií. 

 Změna ČH8 

Požadavky nejsou navrženy. Podél dotčeného úseku kom. I/43 a plochy pro realizaci úpravy 
úseku silnice I/43 nejsou situovány obytné objekty – chráněné venkovní prostory staveb. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

 Změna ČH5 

Srážkové vody z parkoviště odvádět přes odlučovač lehkých kapalin. 

 Změna ČH8 
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Navrhnout technická opatření pro omezení nožných úniků kontaminantů do vodoteče. Např. 
odvedení srážkových vod z komunikace do zasakovacích příkopů tak, aby docházelo k 
zadržování vody v krajině a byl tím omezen v případě ropných havárií na komunikaci únik 
ropných látek do vodoteče. Realizaci úseku nové komunikace navrhnout tak, aby zásah do 
vodního prostředí i do břehových porostů byl minimalizován. Technické řešení stavby je třeba 
navrhnout tak, aby byla zachována funkčnost údolní nivy Žerotínky a jejích zdrojnic. Při 
přípravě budou navržena opatření k zamezení snížení vsakovací schopnosti krajiny a k 
zajištění svahů silničního tělesa. 

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy – Zemědělský půdní fond (ZPF) a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) 

 Změna ČH5 

Nejsou navržena, nedojde k záboru pozemků ZPF ani PUPFL. 

 Změna ČH8 

Konečný trvalý zábor ZPF i PUPFL pro realizaci stavby bude upřesněn v podrobnější 
dokumentaci. Zábor zvláště chráněné zemědělské půdy je možný pouze v prokázaném 
minimálním nezbytném rozsahu. Plochy trvalého záboru ZPF budou v maximální míře 
redukovány, pokud možno vyloučit zábor zvláště chráněné zemědělské půdy. Redukovat 
zábor lesa, přijmout nezbytná opatření k ochraně v případě zásahu do stávajících lesních 
porostů. Vlivy trasy komunikace na stabilitní poměry v území vzhledem k tendenci ke 
svahovým sesuvům vyhodnotit v podrobnější dokumentaci. 

Vlivy na zájmy ochrany přírody 

 Změna ČH5 

Nejsou navržena, nedojde k ovlivnění zájmů ochrany přírody. 

 Změna ČH8 

Pro vyhodnocení vlivů na přírodní společenstva je zapotřebí zpracovat podrobný biologický 
průzkum. Zásahy do VKP je třeba v podrobnější dokumentaci posoudit ve smyslu platné 
legislativy. 

Pro zásah do krajinného rázu je nutný souhlas orgánu ochrany přírody. Při projektové 
přípravě stavby je nutné provést krajinářské posouzení vlivu stavby na krajinný ráz včetně 
navržení konkrétních opatření ke snížení negativních impaktů. 

Umístění stavby do terénu si vyžádá významný zásah do stávajícího reliéfu (zářezy, násypy, 
zdi). Je zapotřebí tyto nové prvky začlenit do krajiny vhodnou zelení, která současně bude 
plnit i stabilizující funkci. 

Vzhledem k uzavřené krajinné scéně neumísťovat do ploch dopravy další doprovodné stavby, 
respektovat velikostní parametry stávajících prvků. 

Realizace stavby se významně dotkne stávající doprovodné zeleně podél stávající komunikace 
I/43. Je nezbytné začlenit rovněž novostavbu do krajiny nadstandardními výsadbami zeleně. 

Vlivy na územní systémy ekologické stability (ÚSES) 

 Změna ČH5 

Nejsou navržena, nedojde k ovlivnění lokalit ÚSES. 

 Změna ČH8 

Z hlediska zajištění ekologické stability krajiny a migrace bioty v území bude třeba zajistit 
průchodnost biokoridoru uvažovanou komunikací vhodným technickým opatřením. V rámci 
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technické studie je pro převedení biokoridoru využito násypu v tělese přeložky a navržené 
přesypané mostní konstrukce (předběžně je navržena délka 10 m, šířka 38 m a výška 5 m). 
Spolu s biokoridorem je navrženo i převedení přeložky Žerotínky. 

Pozn.: Některá uvedená opatření nemají přímou spojitost s územním plánováním a týkají se 
až promítnutí navrhovaných funkčních ploch do reality. Vzhledem k tomu, že bez realizace 
navrhovaných změn ÚP v praxi k ovlivnění životního prostředí nedojde, jsou v SEA 
vyhodnocení uvedena, kromě územně plánovacích opatření, i některá z takových opatření, 
která by mohla mít pro následnou realizaci staveb v daných plochách dle zpracovatele SEA 
vyhodnocení zásadní význam. 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů Návrhu Změn Územního plánu Černá Hora, označených 
ČH1, ČH3 až ČH9 na životní prostředí navrhuje následující monitorovací ukazatele: 

Změna ČH5 

V případě potřeby provést měření hluku (akustický monitoring) u vybrané obytné zástavby 
pro ověření závěrů hlukové studie a účinnosti příp. navržených protihlukových opatření. 

Změna ČH8 

V případě prací v potenciálních sesuvných územích zajistit monitoring sesuvů. 

Provádět monitoring povrchových vod a podzemní vody (dle výsledků hydrogeologických 
průzkumů) před zahájením stavby, v jejím průběhu i po jejím dokončení. 

Na základě závěrů vyplývajících z biologického hodnocení provádět monitoring přírodních 
společenstev. 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací 
dokumentace) 

Na základě „Návrhu změn územního plánu Černá Hora, označených ČH1, ČH3 až ČH9“, 
vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí, a po posouzení obdržených stanovisek dotčených 
orgánů a připomínek, OŽP jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. e) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává 
ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k Návrhu změn územního plánu Černá Hora ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a 
ČH9 

a 

uplatňuje následující požadavky na řešení: 

Změna ČH5 

1. Při realizaci budoucího využití zachovat na ploše Dp maximální množství stromové a 
keřové vegetace, podmínit využití plochy realizací ozelenění volných ploch. Při eventuálních 
výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách veřejné zeleně používat 
autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

2. Podmínit využití plochy Dp tím, že celková hluková zátěž ze všech zdrojů, tzn. nově 
navrhovaných, stávajících a povolených, i když dosud nerealizovaných, nebude na hranici 
plochy Dp překračovat hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněné 
venkovní prostory staveb definované právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. 

Změna ČH8 
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1. Při realizaci budoucího využití zachovat na ploše Ds maximální množství stromové a 
keřové vegetace, podmínit využití následnou realizací doprovodné výsadby k omezení 
sekundární prašnosti z provozu komunikace. Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné 
krajině a v navržených plochách veřejné zeleně používat autochtonní druhy a vyvarovat se 
výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

2. U plochy je nutné zachovat pásmo o šířce 6 m od břehové čáry vodního toku zcela bez 
zástavby tak, aby zásah do vodního prostředí i do břehových porostů byl minimalizován. 

3. Využití plochy podmínit tím, že bude zachována funkčnost údolní nivy Žerotínky a jejích 
zdrojnic. 

4. Využití plochy podmínit navržením opatření k podpoře vsakovací schopnosti krajiny a k 
zajištění svahů silničního tělesa. 

5. Plochy trvalého záboru zemědělského půdního fondu (ZPF) budou v maximální míře 
redukovány, pokud možno bude vyloučen zábor zvláště chráněné zemědělské půdy. 

Plochy záboru ploch určených k plnění funkce lesa (PUPFL) budou v maximální míře 
redukovány, podmínit využití plochy přijetím nezbytných opatření k ochraně PUPFL v 
případě zásahu do stávajících lesních porostů. 

7. Vlivy trasy komunikace na stabilitní poměry v území vzhledem k tendenci ke svahovým 
sesuvům vyhodnotit v podrobnější dokumentaci. Využití plochy podmínit zpracováním 
odborného posudku zabývajícího se vyhodnocením vlivu využití plochy na stabilitní poměry 
v území a omezení svahových sesuvů. 

8. Podmínit využití plochy zpracováním podrobného biologického průzkumu pro 
vyhodnocení vlivů na přírodní společenstva. 

9. Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných dominant 
podrobit hodnocení vlivů na krajinný ráz včetně navržení konkrétních opatření ke snížení 
negativních dopadů na krajinný ráz. 

10. Vzhledem k uzavřené krajinné scéně neumísťovat do ploch dopravy další doprovodné 
stavby, respektovat velikostní parametry stávajících prvků. 

11. Z hlediska zajištění ekologické stability krajiny a migrace bioty v území bude třeba zajistit 
průchodnost biokoridoru uvažovanou komunikací vhodným technickým opatřením. Podmínit 
využití plochy tím, že nebudou budovány v území nové bariéry významně bránící migraci 
živočichů, případně bude zajištěno zachování průchodnosti krajiny vytvořením náhradních 
migračních cest kolem nově vymezených ploch výstavby. 

Pozn.: Výše uvedené požadavky vycházejí mj. z návrhu podmínek obsažených v SEA 
vyhodnocení. Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které 
svým charakterem jdou nad rámec územního plánu, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto 
stanoviska. 

Další doporučení: 

Podrobné hodnocení vlivů na veřejné zdraví bude v případě potřeby provedeno v rámci 
posuzování vlivů dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na základě zpracované 
rozptylové studie a hlukové studie. 

Odůvodnění: 

Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky 
životního prostředí vyplývá, že nejsou navrhovány plochy, které by měly významně negativní 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. U některých ploch byl zpracovatelem SEA 
vyhodnocení sice identifikován středně až významně negativní vliv, ten se nicméně týká 
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pouze navrhovaných záborů ZPF, přičemž záborům půdy se obecně nelze při plošném rozvoji 
obce vyhnout. 

Po přehodnocení stanoviska KHS, jako orgánu dotčeného z hlediska ochrany veřejného 
zdraví, věcně příslušným dle ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona, zařadil OŽP mezi 
požadavky tohoto SEA stanoviska požadavek uplatnění hlukového regulativu pro plochy 
dopravy. Důvodem je vyloučení potenciálního nadlimitního ohrožení přilehlých stávajících i 
nově navrhovaných ploch hlukem. 

K omezení prašnosti byly u obou nově navrhovaných ploch Dp a Ds stanoveny podmínky 
ozelenění původními druhy dřevin, což přispěje k ochraně zdraví obyvatel. Pro plochu Ds 
byly dále identifikovány vlivy na VKP ze zákona, krajinný ráz, půdu lesy a vodní poměry, pro 
jejichž ochranu byly SEA stanoviskem stanoveny požadavky k omezení těchto vlivů. 

S ohledem na závěry SEA vyhodnocení tak lze konstatovat, že změny územního plánu Černá 
Hora ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 nevyvolají, při respektování zákonných 
požadavků, požadavků k minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí obsažených v 
SEA vyhodnocení a požadavků v tomto SEA stanovisku, závažné střety s ochranou životního 
prostředí a veřejného zdraví a lze je proto považovat z hlediska vlivu na životní prostředí a 
veřejné zdraví za akceptovatelné. 

Zohlednění tohoto stanoviska v návrhu změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 
ÚP je třeba řádně okomentovat v jeho odůvodnění v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 písm. 
d) č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, přičemž podmínky 
odkazující na plnění zákonných povinností, popř. podmínky, které již byly do návrhu změn 
ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP prokazatelně zapracovány, nebyly 
zahrnuty do podmínek tohoto stanoviska. 

Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby Návrh změn územního plánu Černá 
Hora ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 obsahoval monitorovací ukazatele pro 
sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově vycházející z 
kapitol č. 10 a č. 6 SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba definovat tak, aby umožnily 
vyhodnocovat využití krajiny, případně sledovat další jevy, které zpracovatel ÚP, případně 
orgány městyse, vyhodnotí jako důležité. Tyto ukazatele budou u postupného zastavování 
území řešeného v rámci změn ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6, ČH7, ČH8 a ČH9 ÚP průběžně 
konfrontovány se stavem složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci 
zprávy o uplatňování územního plánu Černá Hora. 

OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu Černá Hora využití 
následujících indikátorů: 

 Krajina - využití území: 

indikátor – zastavěná plocha, jednotka – % podílu zastavěné a nezastavěné plochy 

indikátor – koeficient ekologické stability území 

 Krajina – veřejná zeleň: 

indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka – m2 

 Vodní hospodářství a jakost vod: 

indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka – % připojených 
objektů/obyvatel 

 Biodiverzita: 

indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter 
a biokoridorů 
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 Půda a horninové prostředí: 

indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % - tj. procentuální podíl 
nových záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF 

 Veřejné zdraví: 

indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku 

indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC). 

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a 
požadavků obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z 
nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů apod.). 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle 
správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření 
dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Městys Černá Hora žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska na 
úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 
citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení stanoviska na úřední 
desce v nejkratším možném termínu. 

 

Obecné podmínky a podmínky uvedené ve vyhodnocení pro využití konkrétních ploch byly 
zohledněny níže uvedeným způsobem: 

Změna ČH5 

1. Ve výroku v kapitole c3) „Vymezení ploch přestavby“ bylo do tabulky ve sloupci 
„Podmínky plochy, územní podmínky“ u plochy 2P (Změna ČH5) doplněno minimální plošné 
zastoupení zeleně v ploše Dp 15%. Stanovení tohoto údaje vycházelo z požadavku bodu 1 
stanoviska SEA tak, aby v dané ploše bylo zachováno maximální množství zeleně. Do kapitoly 
10.5 „Změna ČH5“odůvodnění byla doplněna druhá část požadavku „Při eventuálních 
výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách veřejné zeleně používat 
autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin.“ Do výroku změny 
ČH5 nebyla tato podmínka uvedena, neboť se jedná o konkrétní požadavek na druh výsadby 
rostlin. Jedná se o podrobnost náležející svým obsahem územním rozhodnutím, druh výsadby 
bude posuzovat v řízení orgán ochrany životního prostředí.  

2. Obdobný požadavek uplatnila rovněž KHS JmK do společného jednání. Požadavek je 
zohledněn ve výroku v kapitole f1)10 „Doprava v klidu“ ve znění požadavku KHS JmK.   

Změna ČH8 

1. Ve výroku v kapitole c.2) „Vymezení zastavitelných ploch“ bylo do tabulky ve sloupci 
„Podmínky plochy, územní podmínky“ u plochy 36 (Změna ČH8) doplněno minimální podíl 
plošného zastoupení zeleně v ploše Ds 15%. Stanovení tohoto údaje vycházelo z požadavku 
bodu 2 stanoviska SEA tak, aby v dané ploše bylo zachováno maximální množství zeleně a 
byla maximálně omezena sekundární prašnost z provozu komunikace ve smyslu uvedeného 
požadavku. Do kapitoly 10.8„Změna ČH8“odůvodnění byla doplněna druhá část požadavku 
„Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině a v navržených plochách veřejné zeleně 
používat autochtonní druhy a vyvarovat se výsadbám nepůvodních druhů rostlin.“ Do výroku 
změny ČH8 nebyla tato podmínka uvedena, neboť se jedná o konkrétní požadavek na druh 
výsadby rostlin. Jedná se o podrobnost náležející svým obsahem územním rozhodnutí, druh 
výsadby bude posuzovat v řízení orgán ochrany životního prostředí  
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2. Ve výroku v kapitole c.2) „Vymezení zastavitelných ploch“ bude z tabulky ve sloupci 
„Podmínky plochy, územní podmínky“ u plochy 36 (Změna ČH8) vypuštěna podmínka využití 
ve znění „bude zachováno pásmo 6m od břehové čáry vodního toku zcela bez zástavby“. 
Podle ustanovení § 43 odst. 3. SZ územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo 
územním rozhodnutím. Jedná se o vymezení konkrétní hodnoty. Plocha DS byla vymezena na 
podkladě studie, která prověřila dané území z hlediska dopadů záměru na životní prostředí, a 
vybraná projekční varianta B komunikace zabezpečí, dle výsledků prověření z hlediska 
ochrany životního prostředí v území zlepšení podmínek oproti stávajícímu stavu a v případě 
přeložky vodoteče zahrnuje environmentální opatření obdobná těm, která jsou realizovaná 
v rámci revitalizace vodotečí.  

3 až 11. Ve výroku v kapitole c.2) „Vymezení zastavitelných ploch“ byly do tabulky ve sloupci 
„Podmínky plochy, územní podmínky“ u plochy 36 (Změna ČH8) doplněny požadavky 
uvedené k bodům 3 až 11. 

9. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 

Varianty řešení nebyly požadovány ani zpracovány. 

Návrh změn ČH1, ČH2, ČH3, ČH4, ČH5, ČH6 A ČH7 byl zpracován na základě projednané 
a schválené Zprávy o uplatňování ÚP Černá Hora s pokyny pro zpracování návrhů změn za 
období 12/2011 – 12/2015- ZM schválilo Zprávu o uplatňování ÚP Černá Hora s pokyny pro 
zpracování návrhů změn usnesením č.18 na svém 8.zasedání dne 30.12.2015. Zadání změny 
ČH8 bylo schváleno na 10. veřejném zasedání Zastupitelstva městyse 28.4.2016 usnesením 
č.20. 

Požadavky vyplývající ze zadání a pokynů pro zpracování změn byly respektovány s těmito 
výjimkami: 

- Nebyla zapracována změna ČH2 (změna funkčního využití pozemku parc.č. 1524/5 v k.ú. 
Černá Hora z plochy zemědělské na plochy smíšené výrobní) zejména z důvodu těsné 
blízkosti stávající obytné zástavby i zastavitelné plochy bydlení B1, dále z důvodu 
problematického dopravního napojení a omezení zastavitelnosti pozemku z důvodu existence 
ochranného pásma silnice I/43. Těsné sousedství ploch výroby spolu se související nákladní 
dopravou a ploch bydlení se může dostávat do kolize se zájmy ochrany zdraví obyvatel a 
jednotlivých složek ochrany životního prostředí před nepříznivými účinky emisí 
znečišťujících látek, hluku a vibrací. V neposlední řadě byl uvážen i aspekt ochrany 
zemědělského půdního fondu (jedná se o II.třídu ochrany ZPF). 

- Bylo prověřeno i využití souvisejících pozemků p.č. 1524/1,2,3,4,6 a 7, vše v k.ú. Černá 
Hora jako plochy smíšené výrobní, stejné důvody jako v případě pozemku parc.č. 1524/5 
v k.ú. Černá Hora vedly k tomu, že ani související pozemky nebyly zahrnuty do návrhu změn 
územního plánu. 

-  Plocha pro výrobu z platného územního plánu, označená Vs21, byla ponechána z důvodu 
nedostatku rozvojových ploch pro výrobu. Navrhované funkční využití nebrání v současné 
době vlastníkům pozemků ve stávajícím využití této plochy (jako zahrádky). 

- V rámci prověření vypuštění pozemků parc. č. 1522/9 a 1522/10 v k.ú. Černá Hora 
z plochy, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie, byl z této plochy vypuštěn i pozemek parc.č.1522/11 v k.ú. Černá Hora. Tyto 
pozemky jsou dlouhodobě využívány jako součásti zahrad u rodinných domů. 
Vzhledem k poloze těchto pozemků na hranici stabilizované a zastavitelné plochy 
nemůže vypuštění těchto pozemků ze zastavitelné plochy B1 omezit dopravní a 
technickou dostupnost zbývající části lokality. 
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10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ  

10.1. Změna ČH1 

Byl prověřen požadavek navrhovatelů změny z důvodu plánované rekonstrukce budovy a 
rozšíření počtu bytových jednotek, v souladu s jejich užíváním, na zařazení do ploch 
smíšených obytných. 

Celková plocha činí 1 433m2. 

Vymezení řešeného území 

Pozemky p.č. 798, 799, 800, 801/1, 802, 804 a 805/1 vše v k.ú. Černá Hora. 

Vymezení zastavěného území 

Pozemky leží v zastavěném území, v souvislosti se změnou ČH1 nedojde ke změně hranic 
zastavěného území ani ke změně hranic zastavitelných ploch. 

Zdůvodnění koncepce rozvoje území 

Změna ČH1 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou platným územním plánem. 
Změna nemění charakter obce a jeho vztah k sídelní struktuře, nemá vliv na hodnoty území a 
neovlivní dostupnost obce veřejnou infrastrukturou. 

Zdůvodnění urbanistické koncepce, zdůvodnění řešení změny, zdůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch, ploch přestavby 

Jedná se o změnu zařazení řešených pozemků z ploch výrobních Vs do ploch smíšených 
obytných BO. Nejedná o návrh změny funkčního využití plochy, tzn. plochy přestavby, ale 
uvedení do souladu se skutečností, protože v platném ÚP bylo převzato z předešlého ÚP bez 
ověření nesprávné vyhodnocení plochy výroby Vs. Dle zjištění na Stavebním úřadu v Černé 
Hoře (SÚ) a dle údajů Katastru nemovitostí (KN), byl objekt již před vydáním ÚP 
zkolaudován jako objekt bydlení. 

Pozemky leží uvnitř současně zastavěného území obce a jsou převážně obklopeny plochami 
bydlení B. V zájmu plynulého rozvíjení zastavěného území a eliminace možných negativních 
vlivů na stávající bydlení, v souladu se skutečností, že plocha je využívána pro bydlení, je 
navržena změna zařazení pozemků do ploch smíšených obytných BO. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nezmění. Jako zdroj vody pro hašení 
požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č. 82 DN 80, umístěný 
v zeleném pásu v ulici Ješetinská 510. 

Jedná se o uvedení funkčního využití stabilizované plochy do souladu se skutečností, změna 
nevyvolá žádnou potřebu vymezení zastavitelných ploch ani ploch přestavby. 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH1 nedojde ke změně koncepce řešení dopravní infrastruktury. 

Koncepce řešení technické infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH1 nedojde ke změně koncepce řešení technické infrastruktury. 

Sídelní zeleň a koncepce uspořádání krajiny 

Změnou ČH1 není dotčena koncepce řešení sídelní zeleně a uspořádání krajiny. 

Limity využití území 

Plocha částečně leží v hlukovém pásmu silnice. 
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Podmínky využití pro plochu změny ČH1 (plocha BO) přiléhající ke krajské silnici III/0432 
nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším projednávání oslabovány. 

Využití plochy změny ČH1 (plocha BO - smíšená obytná) přiléhající ke krajské silnici 
III/0432 musí být z hlediska hlukové ochrany ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na 
omezování provozu na silnicích. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH1 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.1. 

10.2. Změna ČH2 

Byl prověřen požadavek navrhovatelů změny z důvodu plánovaného zřízení provozovny na 
zpracování dřeva, na zařazení do ploch smíšených výrobních.  

Celková plocha pozemků, určených k prověření, činí 8 044m2. 

Změna ČH2 nebyla do návrhu zapracována z výše uvedených důvodů (kap. 9). 

10.3. Změna ČH3 

Byl prověřen požadavek navrhovatelů změny z důvodu změny vlastníka a změny v užívání 
stavby, původně administrativní budovy s bytem, v souladu s jejím užíváním, na zařazení do 
ploch bydlení. 

Celková plocha činí 884m2. 

Vymezení řešeného území 

Pozemky p.č. 711, 712/1 a 712/2 vše v k.ú. Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

Pozemky leží v zastavěném území, v souvislosti se změnou ČH3 nedojde ke změně hranic 
zastavěného území ani ke změně hranic zastavitelných ploch. 

Zdůvodnění koncepce rozvoje území 

Změna ČH3 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou platným územním plánem. 
Změna nemění charakter obce a jeho vztah k sídelní struktuře, nemá vliv na hodnoty území a 
neovlivní dostupnost obce veřejnou infrastrukturou. 

Zdůvodnění urbanistické koncepce, zdůvodnění řešení změny, zdůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch, ploch přestavby 

Jedná se o změnu funkčního využití řešených pozemků ze stabilizovaných ploch občanského 
vybavení Ov na plochy bydlení B. Jedná se o plochu přestavby.  Pozemky leží uvnitř 
současně zastavěného území obce a jsou převážně obklopeny plochami bydlení B. V zájmu 
plynulého rozvíjení zastavěného území, v souladu se skutečností, že plocha je využívána pro 
bydlení, je navržena změna funkčního využití na plochy bydlení B. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nezmění. Jako zdroj vody pro hašení 
požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č.82 DN 80, umístěný 
v zeleném pásu v ulici Ješetinská 510. 

Jedná se o změnu funkčního využití stabilizované plochy, změna nevyvolá žádnou potřebu 
vymezení zastavitelných ploch, jedná se o plochu přestavby. 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH3 nedojde ke změně koncepce řešení dopravní infrastruktury. 
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Koncepce řešení technické infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH3 nedojde ke změně koncepce řešení technické infrastruktury. 

Sídelní zeleň a koncepce uspořádání krajiny 

Změnou ČH3 není dotčena koncepce řešení sídelní zeleně a uspořádání krajiny. 

Limity využití území 

Plocha částečně leží v hlukovém pásmu silnice. 

Podmínky využití pro plochu změny ČH3 (plocha B) přiléhající ke krajské silnici III/0432 
nebudou z hlediska hlukové ochrany v dalším projednávání oslabovány. 

Využití plochy změny ČH3 (plocha B - bydlení) přiléhající ke krajské silnici III/0432 musí 
být z hlediska hlukové ochrany ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na 
silnicích. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH3 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.1. 

10.4. Změna ČH4 

Byl prověřen požadavek navrhovatelů změny, v souladu s dlouhodobým užíváním pozemků 
jako zahrady rodinných domů, se záměrem oplocení řešených pozemků, na zařazení do 
stabilizovaných ploch bydlení, a jejich vyjmutí ze zastavitelné plochy B1. 

Celková plocha činí 309m2. 

Vymezení řešeného území 

Pozemky p.č. 1522/9, 1522/11 vše v k.ú. Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

V souvislosti se změnou ČH4 dojde ke změně hranic zastavěného území a ke změně hranic 
zastavitelných ploch. Řešené pozemky budou převedeny ze zastavitelných ploch do 
zastavěného území. 

Zdůvodnění koncepce rozvoje území 

Změna ČH4 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou platným územním plánem. 
Změna nemění charakter obce a jeho vztah k sídelní struktuře, nemá vliv na hodnoty území a 
neovlivní dostupnost obce veřejnou infrastrukturou. 

Zdůvodnění urbanistické koncepce, zdůvodnění řešení změny, zdůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch, ploch přestavby 

Jedná se o vyjmutí pozemků p.č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 ze zastavitelné plochy bydlení 
B1, kde je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, a jejich 
zahrnutí do stabilizované plochy bydlení. 

Nad rámec zadání byla do plochy změny ČH4 zařazena rovněž parcela p.č. 1522/11 v k.ú. 
Černá Hora, která v současné době je rovněž využívána jako zahrada, a její zařazení do 
rozvojové plochy B1 se rovněž nejeví jako účelné. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nezmění. Jako zdroj vody pro hašení 
požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č.82 DN 80, umístěný 
v zeleném pásu v ulici Ješetinská 510. 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH4 nedojde ke změně koncepce řešení dopravní infrastruktury. 
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Koncepce řešení technické infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH4 nedojde ke změně koncepce řešení technické infrastruktury. 

Sídelní zeleň a koncepce uspořádání krajiny 

Změnou ČH4 není dotčena koncepce řešení sídelní zeleně a uspořádání krajiny. 

Limity využití území 

Nejsou. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH4 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.1 a výřezu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, uvedeného 
v příloze č.4. 

10.5. Změna ČH5 

Byl prověřen požadavek městyse jako navrhovatele změny z důvodu plánovaného 
vybudování parkoviště, na zařazení do plochy přestavby pro dopravní infrastrukturu. Do 
přestavbové plochy 2P byly zahrnuty pozemky parc.č. 1187/1 a 1186 v k.ú. Černá Hora, 
zbývající pozemky (parc.č. 1182, 1173, 1177/1, 1171, 1177/4, 1172 a 1174, vše v k.ú. Černá 
Hora), které byly v územním plánem zahrnuty do přestavbové plochy občanského vybavení- 
sportu, byly ponechány jako součást stabilizované plochy průmyslové výroby Vp. 

Celková plocha činí 5 400m2. 

Vymezení řešeného území 

Do přestavbou plochy 2P byly zahrnuty pozemky parc.č. 1187/1 a 1186 v k.ú. Černá Hora, 
zbývající pozemky (parc.č. 1182, 1173, 1177/1, 1171, 1177/4, 1172 a 1174, vše v k.ú. Černá 
Hora), které byly v územním plánem zahrnuty do přestavbou plochy občanského vybavení- 
sportu, byly ponechány jako součást stabilizované plochy průmyslové výroby Vp. 

Vymezení zastavěného území 

Pozemek leží v zastavěném území, v souvislosti se změnou ČH5 nedojde ke změně hranic 
zastavěného území ani ke změně hranic zastavitelných ploch. 

Zdůvodnění koncepce rozvoje území 

Změna ČH5 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou platným územním plánem. 
Změna nemění charakter obce a jeho vztah k sídelní struktuře, nemá vliv na hodnoty území a 
neovlivní dostupnost obce veřejnou infrastrukturou. 

Zdůvodnění urbanistické koncepce, zdůvodnění řešení změny, zdůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch, ploch přestavby 

Jedná se o změnu funkčního využití řešeného pozemku z části ploch přestavby pro sport 2P/S 
do plochy dopravní infrastruktury D. Změna řeší možnost zřízení parkování v centrální části 
městyse. 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nezmění. Jako zdroj vody pro hašení 
požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č.60 DN 80, umístěný 
v zeleném pásu v ulici Na Ulici 105. 

Jedná se o změnu funkčního využití části plochy přestavby, změna nevyvolá žádnou potřebu 
vymezení zastavitelných ploch, jedná se o plochu přestavby. 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. 

Koncepce řešení dopravní infrastruktury 
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V souvislosti se změnou ČH5 nedojde ke změně koncepce řešení dopravní infrastruktury. 

Koncepce řešení technické infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH5 nedojde ke změně koncepce řešení technické infrastruktury. 

Sídelní zeleň a koncepce uspořádání krajiny 

Změnou ČH5 není dotčena koncepce řešení sídelní zeleně a uspořádání krajiny. 

Při realizaci budoucího využití bude zachováno na ploše Dp maximální množství stromové a 
keřové vegetace, využití plochy bude podmíněno realizací ozelenění volných ploch v plošném 
rozsahu minimálně 15%. V navržených plochách veřejné zeleně budou použity autochtonní 
druhy a nebudou realizovány výsadby nepůvodních druhů rostlin. 

Limity využití území 

Plocha částečně leží v hlukovém pásmu silnice a v ochranném pásmu vedení vn. 

Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze 
do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti 
ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací. 

Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že 
celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro 
stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) 
vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti provedení 
protihlukových opatření. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH5 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.1. 

10.6. Změna ČH6 

Změna ČH6 spočívající v prodloužení lhůty pro zpracování územní studie pro plochu B1 o 4 
roky.  

Změna ČH6 nebude předložena k vydání Zastupitelstvem městyse. Lhůta již nemusí být 
prodlužována, neboť studie již byla pořízena a v daném území je pro jakékoliv rozhodnutí 
neopomenutelným podkladem. Další pořizování změny a její vydání je bezpředmětné. 
Územní studie byla v době pořizování změn zpravována a dne 30.09.2016 prověřil 
Pořizovatel možnosti využití této studie označené jako „Územní studie pro plochu bydlení B1 
Pod Ješetinskou, na jižním okraji městyse dle ÚP Černá Hora“ v souladu s §30 zákona 
č.183/2006Sb s konstatováním, že posuzovanou územní studii je možno využít jako územně 
plánovací podklad pro rozhodování v daném území. Pořizovatelem byla následně vložena do 
Evidence dat územně plánovací činnosti. Tato studie je k nahlédnutí na 
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie#toc_obec_cerna-hora 

10.7. Změna ČH7 

Změna ČH7 spočívá v prověření a stanovení intenzity přípustného využití pozemků. 
Maximální přípustná intenzita využití pozemků ve stabilizovaných i zastavitelných plochách 
bydlení B byla s ohledem na převažující míru využití stávajících pozemků v zastavěném 
území městyse stanovena na 60%. 

Intenzitou využití pozemků se rozumí poměr mezi součtem zastavěné plochy dle §2, odst. 7 
stavebního zákona a všech zpevněných ploch na pozemku ku výměře pozemku. 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie#toc_obec_cerna-hora
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Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. 
Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce 
obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. 
Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových 
stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých 
konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových 
svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce 
do vodorovné roviny. Zastavěná plocha zahrnuje i veškeré zpevněné plochy. 

10.8. Změna ČH8 

Byl prověřen požadavek Ministerstva dopravy ČR jako navrhovatele změny z důvodu 
plánovaných úprav úseku silnice I/43, jehož technický a dopravně- bezpečnostní stav není 
uspokojivý, na převedení z plochy územní rezervy a zastavitelnou plochu dopravní 
infrastruktury. 

Podkladem je technická studie I/43 lom Černá Hora, přeložka (Dopravoprojekt Brno, a.s. 
11/2015), která prokázala možnost řešení přeložky silnice I/43 v dotčeném úseku 
s požadovaným odstraněním bodových závad vyplývajících zejména z kombinace velkého 
podélného sklonu v klesání a směrového oblouku o malém poloměru ve spodní části stávající 
trasy. Stěžejní pro výběr nejvhodnější varianty je kromě dodržení normových požadavků také 
minimalizace zemních prací a zejména možnost realizace přeložky komunikace při 
minimálních dopadech na provoz na stávající I/43. 

Za období 01/2007- 07/2015 došlo v lokalitě k 64 nehodám, z toho s následky na zdraví u 19 
nehod. Při nich bylo usmrceno 5 osob, těžce zraněno 7 a lehce zraněno 24 osob. 

Varianty prověřily možnosti průchodu údolím vodního toku a způsobu jeho dotčení, dále 
možnosti minimalizace dotčení lesních pozemků a jejich vliv na trasování přeložky 
komunikace a možnosti minimalizace dotčení pozemků ZPF.  

Celková plocha činí 198 750m2. 

Vymezení řešeného území 

Trasa silnice I/43 cca v úseku 19-20 km v k.ú. Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

Pozemky leží mimo zastavěné území, v souvislosti se změnou ČH8 nedojde ke změně hranic 
zastavěného území, dojde k rozšíření zastavitelných ploch. 

Zdůvodnění koncepce rozvoje území 

Změna ČH8 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou platným územním plánem. 
Změna nemění charakter obce a jeho vztah k sídelní struktuře, nemá vliv na hodnoty území a 
neovlivní dostupnost obce veřejnou infrastrukturou. 

Zdůvodnění urbanistické koncepce, zdůvodnění řešení změny, zdůvodnění vymezení 
zastavitelných ploch, ploch přestavby 

Jedná se o změnu plochy územní rezervy na trase silnice I/43 na zastavitelnou plochu 
dopravní infrastruktury v souladu s podkladem PD na stavbu „I/43 Lom Černá Hora, 
přeložka- TS + ZP“ (Dopravoprojekt Brno, Ing.Krejčí 11/2015) 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nezmění. 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. 
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Koncepce řešení dopravní infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH8 nedojde ke změně koncepce řešení dopravní infrastruktury. 

Koncepce řešení technické infrastruktury 

V souvislosti se změnou ČH8 nedojde ke změně koncepce řešení technické infrastruktury. 

Sídelní zeleň a koncepce uspořádání krajiny 

Změnou ČH8 není dotčena koncepce řešení sídelní zeleně a uspořádání krajiny. Vzhledem 
k tomu, že uvedené budoucí využití ploch může mít negativní vliv na složky životního 
prostředí, ochranu přírody a krajiny a veřejného zdraví obyvatel, je změna ČH8 předmětem 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí.  

Při realizaci budoucího využití bude zachováno na ploše Ds maximální množství stromové a 
keřové vegetace, využití bude podmíněno následnou realizací doprovodné výsadby k omezení 
sekundární prašnosti z provozu komunikace (minimálně 15% plošného zastoupení). Při 
eventuálních výsadbách zeleně ve volné krajině budou použity autochtonní druhy a nebudou 
realizovány výsadby nepůvodních druhů rostlin. 

Limity využití území 

Trasa VTL, vedení VN a vedení dálkového kabelu. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH8 obsahuje výřez koordinačního výkresu, uvedený 
v příloze č.2 a výřez výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, uvedený v příloze č.5. 

10.9. Změna ČH9/A1 

Vymezení řešeného území 

Zastavitelné plochy bydlení B2 a B3 a zastavitelná plocha veřejného prostranství U25 
v severovýchodním okraji zastavěného území, podle schváleného ÚP Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

V souvislosti se změnou ČH9/A1 dojde ke změně hranic zastavěného území, část 
zastavitelných ploch je převedena do stabilizovaných ploch. 

Zdůvodnění změny 

Důvodem změny ČH9/A1 je skutečnost, že zastavitelná plocha B3 byla již zcela zastavěna, a 
zastavitelné plochy B2 a U25 byly zastavěny zčásti, dle stavu v katastru nemovitostí. Změna 
ČH9/A1 je aktualizací zastavěného území v souvislosti se změnami územního plánu. Plocha 
změny ČH9/A1 je okrajově dotčena koridorem RDS 34 dle ZÚR JmK. Podle požadavku 
Ministerstva dopravy ČR bude koridor územní rezervy RDS34 do Územního plánu Černá 
Hora zapracován upravený- v šíři 100 m od osy budoucí dálnice D43 na obě strany tak, aby 
obsahoval i související stavby a objekty dle zpracované podrobné technické studie „R 43 
Kuřim- Svitávka“ (HBH Projekt, spol. s.r.o., 06/2012). Tento zpřesněný koridor se řešené 
plochy nedotýká. 

Jako zdroj vody pro hašení požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č.39 
DN 80, umístěný v zeleném pásu v ulici Pod Kaštany 652. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH9/A1 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.3 a výřezu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, uvedeného 
v příloze č.6. 
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10.10. Změna ČH9/A2 

Vymezení řešeného území 

Zastavitelná plocha výrobních služeb Vs22 v severním okraji zastavěného území, podle 
schváleného ÚP Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

V souvislosti se změnou ČH9/A2 dojde ke změně hranic zastavěného území, zastavitelná 
plocha je převedena do stabilizovaných ploch. 

Zdůvodnění změny 

Důvodem změny ČH9/A2 je skutečnost, že zastavitelná plocha Vs22 byla již zcela zastavěna, 
dle stavu v katastru nemovitostí. Změna ČH9/A2 je aktualizací zastavěného území 
v souvislosti se změnami územního plánu. 

Jako zdroj vody pro hašení požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č.70 
DN 80, umístěný v zeleném pásu v ulici U Lihovaru 577. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH9/A2 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.3 a výřezu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, uvedeného 
v příloze č.6. 

10.11. Změna ČH9/A3 

Vymezení řešeného území 

Pozemky parc.č. 1522/51, 1522/58, 1522/57, 1522/53 a 1346/233 v k.ú. Černá Hora, v jižní 
části zastavěného území, v zastavitelných plochách bydlení B1 a B7 podle schváleného ÚP 
Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

V souvislosti se změnou ČH9/A3 dojde ke změně hranic zastavěného území, část 
zastavitelných ploch je převedena do stabilizovaných ploch. 

Zdůvodnění změny 

Důvodem změny ČH9/A3 je skutečnost, že zastavitelné plochy B1 a B7 byly již zčásti 
zastavěny, dle stavu v katastru nemovitostí. Změna ČH9/A3 je aktualizací zastavěného území 
v souvislosti se změnami územního plánu. 

Jako zdroj vody pro hašení požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant č.82 
DN 80, umístěný v zeleném pásu v ulici Ješetinská 510. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH9/A3 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.1 a výřezu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, uvedeného 
v příloze č.4. 

10.12. Změna ČH9/A4 

Vymezení řešeného území 

Trvalé travní porosty Zt v jihozápadním okraji katastrálního území, podle schváleného ÚP 
Černá Hora 

Vymezení zastavěného území 

V souvislosti se změnou ČH9/A4 dojde ke změně hranic zastavěného území, část ploch je 
převedena do stabilizovaných ploch. 
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Zdůvodnění změny 

Důvodem změny ČH9/A4 je skutečnost, že plochy byly částečně zastavěny, dle stavu 
v katastru nemovitostí. Změna ČH9/A4 je aktualizací zastavěného území v souvislosti se 
změnami územního plánu. Plocha změny ČH9/A4 se nachází v sousedství regionálního 
biokoridoru RK 1420. 

Jako zdroj vody pro hašení požárů v předmětné lokalitě slouží nadzemní požární hydrant DN 
80, umístěný v zeleném pásu u RD č.p. 4 v k.ú. Závist. 

Grafická část Odůvodnění změny ČH9/A4 je obsažena ve výřezu koordinačního výkresu, 
uvedeného v příloze č.4 a výřezu výkresu předpokládaných záborů půdního fondu, uvedeného 
v příloze č.8. 

11. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Zastavěné území je téměř zcela využito.  

Pro další rozvoj městyse byly platným územním plánem, vzhledem k zájmu především o 
obytnou výstavbu,  vymezeny vhodné rozvojové lokality pro tyto potřeby. Další nové plochy 
byly vymezeny pro plochy smíšené výrobní, plochy výroby, plochy občanského vybavení – 
veřejné vybavenosti a sportu, a plochy rekreace. Dále byly vymezeny plochy a koridory 
dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství. 

Rozsah zastavitelných ploch byl zvolen úměrně velikosti městyse, jeho veřejné infrastruktuře 
a jeho poloze na urbanizační ose OS10 Brno-Svitavy/Moravská Třebová.  

Aktuálně jsou nejvíce naplňovány plochy bydlení 33%, plochy výroby a skladování - výrobní 
služby 33%, plochy veřejných prostranství 33% a plochy smíšené výrobní 23%. Zcela je 
využita plocha rekreace Rk. Nejméně jsou od doby vydání ÚP Černá Hora do současnosti (tj 
cca 4 roky) naplňovány vymezené plochy smíšené obytné 5%, plochy občanského vybavení - 
sport 15%. Bez využití jsou zatím plochy občanského vybavení, plochy občanského vybavení 
– hřbitov, plochy výroby a skladování - průmyslová výroba, plochy technické infrastruktury, 
plochy dopravy - doprava v klidu, plochy dopravy - silniční doprava.  

Vzhledem k tomu, že městys má schválený ÚP teprve od roku 2011, míra naplňování 
zastavitelných ploch je nízká. 

Změnami ČH1, ČH3, ČH4, ČH5 a ČH7 nedochází k navýšení zastavitelných ploch. Změnou 
ČH8 dojde k vymezení nové zastavitelné plochy. 

Změny ČH9/A1, ČH9/A2, ČH9/A3 a ČH9/A4 jsou aktualizací zastavěného území. 

 

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§43 ODST.1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ  

Změny ČH1, ČH3, ČH4, ČH5, ČH7 a ČH8 nevyvolají potřebu vymezení záležitostí 
nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje. Zásady územního 
rozvoje byly vydány na 29. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 5.10.2016 
s nabytím účinnosti 3.11.2016. 
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13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA  

Použitá metodika, základní údaje: 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve 
smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., zákona č.402/2010 Sb., vyhlášky č.3/2008Sb. a 
vyhlášky č.48/2011 Sb. 

Bonitované půdně ekologické jednotky: 

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací 
činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky. Právním předpisem, kterým se stanovuje 
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a 
aktualizaci je Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb. v platném znění (vyhláška 
546/2002 Sb). 

Změnou ČH8 jsou převážně dotčeny zemědělské půdy s hlavní jednotkou 34, které jsou 
zařazeny do IV. a V. třídy ochrany ZPF, okrajově jsou dotčeny zemědělské půdy s hlavní 
jednotkou 30, které jsou zařazeny do III. třídy ochrany ZPF, a s hlavní jednotkou 35, které 
jsou zařazeny do II. třídy ochrany ZPF změnou jsou rovněž dotčeny pozemky určené k plnění 
funkce lesa. Podkladem je technická studie I/43 lom Černá Hora, přeložka (Dopravoprojekt 
Brno, a.s. 11/2015), která prokázala možnost řešení přeložky silnice I/43 v dotčeném úseku 
s požadovaným odstraněním bodových závad vyplývajících zejména z kombinace velkého 
podélného sklonu v klesání a směrového oblouku o malém poloměru ve spodní části stávající 
trasy. Stěžejní pro výběr nejvhodnější varianty je kromě dodržení normových požadavků také 
minimalizace zemních prací a zejména možnost realizace přeložky komunikace při 
minimálních dopadech na provoz na stávající I/43. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o veřejný zájem, převažující nad zájmem ochrany 
ZPF. Vyhodnocení záboru ZPF bylo provedeno pro celou návrhovou plochu, skutečný zábor 
bude ovšem proveden pouze pro konkrétní záměr (vybranou variantu). 

Změnami ČH1, ČH3, ČH6 a ČH7 nejsou dotčeny zemědělské půdy. Navrhovaná změna ČH 5 
se částečně dotýká zemědělské půdy, která je zařazena do II. třídy ochrany /pozemek parc.č. 
1187/1 v k.ú. Černá Hora. Navrhovanou změnu není třeba dle společného metodického 
doporučení odboru územního plánování MMR a odboru ochrany horninového a půdního 
prostředí MŽP záborově vyhodnocovat, neboť se jedná o plochy v zastavěném území do 
výměry 2000 m2. V souvislosti se změnami ČH9/A1 až ČH9/A4 (aktualizace zastavěného 
území) bylo již provedeno vynětí pozemků ze ZPF. 

V souvislosti se změnou ČH4 dojde k převedení dotčených pozemků do zastavěných ploch, a 
tím k jejich vyloučení z ploch určených pro zábor zemědělského půdního fondu pro plochu 
B1. Jedná se o vyjmutí pozemků p.č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 ze zastavitelné plochy 
bydlení B1, definované platným územním plánem, a jejich zahrnutí do stabilizované plochy 
bydlení. 

Výše odvodů je odvislá od tříd ochrany ZPF. Třídy ochrany jsou kritériem kvality půdy a jsou 
stanoveny přílohou k vyhlášce č.48/2011Sb. Základní ceny zemědělských pozemků podle 
BPEJ stanoví příloha č.4 k vyhlášce č.441/2013Sb. 

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny: 

HPJ 7. Černozemě těžké až velmi těžké, na slínech a jílovitých břidlicích.  



      69 

HPJ 8. Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i 
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na 
ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 
převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti  

HPJ 40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, 
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou 
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici 

HPJ 47 Oglejené půdy na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo slabě 
kamenité, náchylné k dočasnému zamokření 

HPJ 58. Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké 
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po 
odvodnění příznivé . 

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch, metoda vyhodnocení: 

Vyhodnocena je rozvojová plocha ČH8.  

Přehled rozvojových lokalit dle rozdílného způsobu využití území: 

Ds- plochy dopravní infrastruktury- silniční doprava ČH8 

 

Souhrnné údaje o záboru ZPF: 

Navržený způsob využití lokalit 

Úhrnná výměra lokalit/ha 
Zemědělská 

půda/ha 
ostatní /ha 

celkem 
V zastavěném 

území 
mimo 

Ds- plochy dopravní infrastruktury- 

silniční doprava  
20,26 0 20,26 

9,27 

 
10,99 

celkem 20,26 0 20,26 9,27 10,99 

Navrhovaný zábor ZPF činí 9,27 ha.  Dojde i k záboru vysoce chráněných půd (0,34ha 
II.tř.). 

Údaje o uskutečněných investicích do půdy a o jejich předpokládaném porušení: 

V ploše změny ČH8 nejsou realizována velkoplošná odvodnění zemědělské půdy.  

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a o jejich předpokládaném 
porušení:  

V řešeném území se areály ani objekty zemědělské prvovýroby nenacházejí. 

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). 

Opatření k zajištění ekologické stability 

Vymezený ÚSES je v řešeném území převážně existující a funkční, vymezen převážně na 
lesní půdě. Mimo lesní plochy zahrnuje pouze okrajově do zemědělské půdy. Nejsou 
navrženy nové prvky územního systému ekologické stability. 

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami 

Zadání změn územně definovalo řešení změn a vzhledem k jednoznačnosti lokalizace a řešení 
jednotlivých změn nebylo možné variantní umístění. 



      70 

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany 

V území, dotčeném změnou ČH8, se nacházejí zemědělské půdy s III. až V. třídou ochrany 
ZPF, okrajově pozemky s II.třídou ochrany ZPF.  

 

 Navrhovaná změna způsobu využití 
zábor ZPF 

celkem 

Z toho v I. a II. třídě 

ochrany 
 

Plochy dopravní infrastruktury- silniční doprava  Ds 9,27 0,34  

celkem 9,27 0,34  

 

Etapizace výstavby 

Není navržena etapizace. 

 

Vyhodnocení variant 

Varianty nejsou navrhovány. 

 

Vyhodnocení lokalit záboru ZPF 

 

číslo Navržený 
způsob 
využití 

Katastrální 
území 

Celková výměra lokality/ha Výměra zemědělské půdy v lokalitě 
v ha dle 

Výměra 
nezem.ploch 

BPEJ Třída 
ochran
y ZPF 

Úpravy 
po 
společné
m 
jednání 
Výměra 
BPEJ /ha 

celkem Zastavěné 
území 

Druh 
pozemku 

celkem Zastavěné 
území 

v mimo v mim
o 

36 Dopravní 
infrastruktu
ra Ds 

Černá Hora 9,27 0 9,27 TTP 9,27 0 9,27 0 3.47.12 
3.08.50 
3.58.00 
3.47.42 

IV 
III 
II 
IV 

3,66 
0,12 
0,34 
5,15 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL 

Použitá metodika, základní údaje: 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na pozemky, určené k plnění funkce lesa, bude 
provedeno ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších 
právních předpisů, vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a 
podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, a vyhlášky č. 55/1999 Sb., 
o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. 

Navrhovaná opatření, vyhodnocení 

V souvislosti ze změnou ČH8 dojde k záboru ploch PUPFL o celkové rozloze 9,3ha. 

Etapizace výstavby 

Není navržena etapizace. 

Vyhodnocení variant 

Varianty nejsou navrhovány. 
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Souhrnné údaje o záboru PUPFL: 

Navržený způsob využití lokalit 

Úhrnná výměra lokalit/ha 

PUPFL ostatní /ha 
celkem 

V zastavěném 

území 
mimo 

Ds- plochy dopravní infrastruktury- 

silniční doprava  
20,26 0 20,26 

9,30 

 
10,96 

celkem 20,26 0 20,26 9,30 10,96 

 

14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky. 

15. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné připomínky ke společnému jednání. Byla 
uplatněna pouze jedna připomínka ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. 

Plné znění včetně odůvodnění je uvedeno ve spise Pořizovatele. Připomínky byly 
vyhodnoceny ve spolupráci s určeným zastupitelem. 

15.1. Ing. Miloš Bílý, Černá Hora 

Podatel je vlastník pozemků p.č. 1522/27 a 1524/1  v k.ú. Černá Hora. Podání bylo členěno na 
dílčí odstavce označené jako „připomínka a námitky dotčené osoby č.1 a č 2 

Plné znění je zařazeno níže a je založeno ve spise u Pořizovatele.  

Podání obsahuje níže uvedené body vztahujících se k: 

Bod 1)  nesouhlas s prosloužením lhůty územní studie a požadavku na zrušení územní studie 
plochy B1, zahrnující pozemek 1522/27 v k.ú. Černá Hora 

Bod  2)  požadavek na zařazení pozemku p.č. 1524/1 v k.ú. Černá Hora do ploch smíšených 
obytných. 

Vyhodnocení připomínek: 

Ad1)  Připomínce lze, po dohodě s určeným zastupitelem, vyhovět. Lhůta nemusí být 
prodlužována, neboť studie již byla pořízena a v daném území je pro jakékoliv rozhodnutí 
neopomenutelným podkladem. Další pořizování změny a její vydání je bezpředmětné. Územní 
studie byla v době pořizování změn zpravována a dne 30.09.2016 prověřil Pořizovatel 
možnosti využití této studie označené jako „Územní studie pro plochu bydlení B1 Pod 
Ješetinskou, na jižním okraji městyse dle ÚP Černá Hora“ v souladu s §30 zákona 
č.183/2006Sb s konstatováním, že posuzovanou územní studii je možno využít jako územně 
plánovací podklad pro rozhodování v daném území. Pořizovatelem byla následně vložena do 
Evidence dat územně plánovací činnosti. Tato studie je k nahlédnutí na 
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie#toc_obec_cerna-hora.  

Ad 2) Připomínka nebude na základě dohody s určeným zastupitelem akceptována, požadavek 
na využití nemovitosti na plochu smíšenou obytnou nebude zohledněn.  

Návrh na pořízení změny funkčního využití pozemků p.č.1524/1 a 1524/6, oba v k.ú. Černá 
Hora, z nezastavitelných ploch zemědělských na plochy zastavitelné s možností výstavby RD 
posuzoval pořizovatel již v květnu 2015 a z důvodu nevyčerpání kapacity navržených 
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zastavitelných ploch bydlení a složitým podmínkám v území nedoporučil její pořízení. 
Zastupitelstvo městyse se s vyhodnocením pořizovatele ztotožnilo a pořízení změny 
neschválilo.  

Nazapracovaný  návrh změny nelze označit jako návrh řešení, který by bylo možno namítat. 
Zastavení projednání změny ČH2, jejíž součástí bylo prověření možnosti změny funkčního 
využití plochy zahrnující pozemky v prostoru mezi silnicí I/43 a III/0432, tedy i pozemek p.č. 
1524/1 v k.ú. Černá Hora z plochy zemědělské na plochy smíšené výrobní, bylo odsouhlaseno 
Zastupitelstvem městyse Černá Hora usnesením č.34 dne 20.10.2016, na základě 
předloženého podkladu zpracovaného projektanty změn ÚP. Ti v rámci zpracování změn 
prověřili toto území a došli k závěru, že v daném území vzhledem k jeho charakteru a limitům 
jeho využití (blízkost komunikace vyšší třídy, kolize se zájmy ochrany zdraví obyvatel, 
nesouhlas ze strany ochránců životního prostředí, ochrany zemědělského půdního fondu, 
nemožnost bezpečného kapacitního dopravního napojení atd.), že umístění ploch smíšených 
výrobních není vhodné. Pořizovatel se ztotožnil s tímto názorem projektanta a na základě 
usnesení ZM dále nepořizoval změnu ČH2. 

 

16. SROVNÁVACÍ TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Je uveden v příloze č. 9 

 

 

Grafická část odůvodnění změn obsahuje níže uvedené přílohy: 

1 Změna ČH1, ČH3, ČH4 a ČH5 a aktualizace zastavěného území 
změnou ÚP Černá Hora- změna ČH9/A3- koordinační výkres 

1: 5 000 

2 Změna ČH8 ÚP Černá Hora- koordinační výkres 1: 5 000 

3 Aktualizace zastavěného území změnou ÚP Černá Hora- změna 
ČH9/A1 a ČH9/A2- koordinační výkres 

1: 5 000 

4 Aktualizace zastavěného území změnou ÚP Černá Hora- změna 
ČH9/A4- koordinační výkres 

1: 5 000 

5 Změna ČH4 a aktualizace zastavěného území změnou ÚP Černá 
Hora- změna ČH9/A3 - výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu 

1: 5 000 

6 Změna ČH8 ÚP Černá Hora- výkres předpokládaných záborů 
půdního fondu 

1:5 000 

7 Aktualizace zastavěného území změnou ÚP Černá Hora- změna 
ČH9/A1 a ČH9/A2- výkres předpokládaných záborů půdního 
fondu 

1: 5 000 

8 Aktualizace zastavěného území změnou ÚP Černá Hora- změna 
ČH9/A4- výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

1: 5 000 

Poznámka: 

Výkres širších vztahů (1:10 000) nebyl pro účel změn Územního plánu Černá Hora 
zpracován, změny nemají vliv na širší vztahy v území. 
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Poučení 

Proti Změnám Územního plánu Černá Hora ČH 1, ČH3 až ČH5, ČH7 až ČH9 vydaným 
formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 

 

 

 

………………………………….                                 …………………………………. 

       starosta obce                                                                místostarosta obce 
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v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, 

ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů  

e.1)  Koncepce uspořádání krajiny  včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny 

v jejich využití 

e.2)  Územní systém ekologické stability 

e.3)  Prostupnost krajiny 

e.4)  Protierozní opatření 
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e.5)  Rekreace 

 

e.6)  Dobývání nerostů 

 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, 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) 

f.1)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

f.2)  Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů 

f.3)  Výstupní limity 

g) 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 

g.1)  Plochy a koridory s možností vyvlastnění 

g.2)  Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva 

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

 

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 

GRAFICKÁ ČÁST 

 

I/1 Výkres základního členění území 1: 5000 

I/2 Hlavní výkres-urbanistická koncepce, koncepce uspořádání krajiny  1: 5000 

I/3 Hlavní výkres- koncepce dopravy 1: 5000 

I/4 Hlavní výkres- koncepce zásobování vodou a odkanalizování 1: 5000 

I/5 Hlavní výkres- koncepce zásobování plynem, elektrickou energií, spoje 1: 5000 

I/6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5000 
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TEXTOVÁ ČÁST 

 

a) Vymezení zastavěného území 

Předmětem řešení územního plánu je správní území obce, které zahrnuje katastrální území Černá Hora. Zastavěné 

území je návrhem územního plánu vymezeno k datu 30.9.2010 30.6.2016. Hranice zastavěného území je zřejmá 

z grafické části dokumentace. 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

b.1) Koncepce rozvoje území obce 

Návrh územního plánu respektuje malebnou polohu a panorama obce s charakteristickou dominantou zámku. 

Výchozím hlediskem koncepčního přístupu k návrhu územního plánu je zajištění optimálního životního a 

pracovního prostředí při zachování historických a přírodních hodnot území. 

Urbanistická koncepce územního plánu je vedena snahou využít v maximální míře plochy v rámci hranic současně 

zastavěného území obce. 

Ve prospěch rozvoje městyse mluví i příznivé demografické údaje- počet obyvatel je z dlouhodobého hlediska 

velmi stabilní (v roce 1991 1904 obyvatel, v roce 2008 1953 obyvatel). V současné době je zřejmý zájem o 

výstavbu rodinných domů, který je dán kvalitním přírodním prostředím v okolí Černé Hory, pracovními 

příležitostmi v relativně dostupné vzdálenosti s perspektivním zlepšením dopravní dostupnosti (plánovaná 

rychlostní silnice R43) a dobrými podmínkami pro sport a rekreaci. 

Návrh se proto soustřeďuje zejména na vymezení ploch pro bydlení jako primární funkce. Největší rozvoj obytné 

funkce je směřován na severozápad a jih městyse, v nemalé míře jsou do návrhu územního plánu převzaty i 

návrhové plochy, již dříve schválené původní platnou územně plánovací dokumentací, popřípadě plochy s již 

vydaným pravomocným územním rozhodnutím, resp. stavebním povolením. Jádro městyse je poměrně intenzivně 

zastavěno, v jeho okrajových částech se nacházejí plochy vhodné pro rozvoj bydlení a plochy smíšené obytné. 

V okrajových částech jsou navrženy plochy pro rozvoj sportu a rekreace, stávající občanské vybavení je kapacitně 

vyhovující i po plánovaném rozvoji sídla, s výjimkou návrhových ploch v sousedství stávajícího hřbitova. 

Komplexní rozvoj dotváří napojení městyse na vyhovující dopravní a komplexní technickou infrastrukturu. 

Koncepce obsažená v návrhu územního plánu v oblastech urbanistického, technického a ekonomického 

řešení jednotlivých složek infrastruktury, ochrany přírody a krajiny, je základním předpokladem pro 

udržení a zlepšení kvality stávajících životních podmínek a je zaměřena zejména na funkci klidného 

venkovského bydlení v pěkné krajině, doprovázeného dalšími funkcemi. Cílem je rozvíjet venkovský 

prostor jako prosperující, atraktivní, kulturní a integrované území, podporované funkční infrastrukturou a 
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dostupnou občanskou vybaveností harmonicky spjatou s venkovskou krajinou a využívající potenciál 

krajiny, přírodní a kulturní dědictví včetně potenciálu pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu. 

Koncepce územního plánu respektuje platnou Strategii rozvoje Jihomoravského kraje a Program rozvoje 

Jihomoravského kraje. 

 

b.2) Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území 

b.2.1)  Ochrana hodnot kulturního dědictví 

Za základní hodnoty území lze považovat založenou historickou strukturu jednotlivých sídel s respektováním 

významných ploch, staveb a dominant, které přispívají ke kulturnímu dědictví a identitě obce,  a krajinné prostředí, 

tato sídla obklopující. 

V řešeném území se nacházejí objekty, evidované v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České 

republiky, objekty zapsané v Krajském seznamu kulturních památek ČR, ale i další objekty historicky i 

architektonicky zajímavé, které si zaslouží zvýšenou pozornost. Všechny tyto objekty jsou respektovány a jsou 

vytvořeny vhodné podmínky do organismu městyse.  

V ÚSNKP ČR jsou zapsány tyto památky : 

- Kostel sv.Vavřince (pod rejsř. číslem ÚSNKP 30800/7-430) 

- Zámek (pod rejsř. číslem ÚSNKP 45062/7-423) 

- Předzámčí (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0424) 

- Kaple sv. Rodiny nad zámkem (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0425) 

- litinová alegorická socha na terase zámku (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0426) 

- socha sv. Jana Nepomuckého u zámku (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0427) 

- socha Archanděla Michaela (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0428) 

- park u zámku (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0429) 

- litinová socha sv. Jana Nepomuckého u kostela (pod rejsř. číslem ÚSNKP 0431) 

- socha sv. Salvatora u Závisti (pod rejsř. číslem ÚSNKP 19733/7-553, byla odcizena) 

 

Zámek a kostel sv. Vavřince jsou zároveň významnými stavebními dominantami. 

Ochrana objektů zapsaných v seznamu kulturních památek ČR je zakotvena v zákoně, dále ochrana těchto 

významných staveb spočívá v jejich respektování včetně jejich funkce v urbanistické kompozici městyse včetně 

dálkových pohledů, nepřípustné jsou záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled a estetické působení. 

 

Mezi urbanisticky hodnotná území patří historické části městyse s dochovanou urbanistickou strukturou- 

- Zámecký park s dominantou zámku 

- Historická část areálu pivovaru 
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- Náměstí Míru spolu s různorodou zástavbou, která ho obklopuje 

 

Územní plán nepředpokládá v těchto lokalitách novou výstavbu. Bude respektována historická urbanistická 

struktura obce. V případě stavebních zásahů je nutno respektovat charakter, výškovou hladinu a měřítko stávající 

zástavby a její prostorové uspořádání a dochovanou urbanistickou strukturu, s využitím tradičních stavebních 

materiálů a vhodných druhů zeleně s maximálním využitím listnatých druhů dřevin a s vhodným výběrem prvků 

drobné architektury. 

 

Mezi památky místního významu patří: 

- kašna na náměstí Míru 

- dům Štěpánek č.p. 114 

- radnice Pánský dům č.p.50 

- pomník osvobození na náměstí Míru 

- fara 

- Základní škola, postavená podle projektu prof. Bohuslava Fuchse 

Tyto architektonicky cenné a významné stavby přispívající k identitě sídla budou zachovány včetně 

architektonických detailů a svého okolí, nepřípustné jsou záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, 

prostředí a estetické působení v prostoru sídla. 

 

Mezi místa určující krajinný ráz patří: 

- Zámecký park 

- Těleso staré německé dálnice 

- Vrch Ješetiny 

Místa určující krajinný ráz budou respektována, nepřípustné jsou stavby a záměry, které by mohly tato místa 

narušit. 

 

Mezi významné vyhlídkové body patří: 

- Zámecký vrch 

- Vrch Bukovice 

- Vrch Ješetiny 

Místa významných vyhlídkových bodů budou respektována, nepřípustné jsou záměry, které by mohly tato místa a 

výhledy narušit, bude podpořeno jejich zpřístupnění pěšími a cyklistickými stezkami. 

 

Území s archeologickými nálezy. 
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V katastrálním území Černé Hory se nacházejí území s archeologickými nálezy, mezi místa s významnými 

archeologickými nálezy patří: 

-  U Horky- sídliště- paleolit- povrchové sběry 

- Ješetiny- sídliště- paleolit- povrchové sběry 

- U zeleného kříže- sídliště- neolit, raný středověk-záchranný archeologický výzkum 

- Ostrožna zámku, Široký, Zaryplovy- sídliště, pohřebiště- kultury s moravskou malovanou a šňůrovou 

keramikou, laténská, raný středověk, středověk, novověk- povrchové sběry a záchranné výzkumy 

Stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu 

nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

 

b.2.2)  Ochrana hodnot přírodních a krajinných 

Ekologicky cenné plochy 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- pramenná oblast malého vodního toku, porosty olší a jasanů- 

přirozené poměry (VKP ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- Malhotský potok- pramenná oblast Malhotského toku s malým 

rybníčkem, tok je lemován olšemi, jasany- přirozené poměry (VKP ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- Litkov- úzké dno krátkého pravého přítoku Býkovky, louky a 

přirozený doprovod toku (VKP ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- břehový porost kolem toku, kvalitní porosty olší a jasanů, 

přirozený charakter, tok je přerušen silnicí Brno- Letovice(VKP ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- víceetážový lom s náletem lesních dřevin (borovice, vrby, břízy) 

(návrh na registraci VKC dle zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný celek- tok Býkovky- dno údolí Býkovky často ruderalizované 

s rozoranými loukami, od Černé Hory na východ upravené koryt s topolovým doprovodem, od ČH na západ 

kvalitní olšové porosty, od mlýna k západu stabilní tok, kvalitní porost olše, jasanů, topolů, přirozené louky, 

místy kopřiva(VKC ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný celek- Zámecký park- lesopark na Zámeckém vrchu, pestrá druhová 

skladba dřevin: dub černý, jírovec, jilm, jasan, smrk, borovice, modřín, lípa, dub zimní, habr, buk(VKP ze 

zákona č.114/1992Sb., kulturní památka) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- U Zeleného kříže- extenzivní plocha pastvin, sadů a zahrad, 

polokulturní lada s pestrou bylinnou skladbou (VKP ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- Hrubé dílce- údolnice s nevýrazným tokem s přirozenou loukou 

a rybníčkem, doprovodná zeleň jsou vrby, protierozní charakter (návrh na registraci VKP dle zákona 

č.114/1992Sb.) 

- ekologicky významný krajinný prvek- U Kamene- meze porostlé ovocnými stromy (jabloně, trnky, švestky)- 

extenzivní sad (návrh na registraci VKP dle zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný prvek- meze s roztroušenými ovocnými stromy (švestky a jabloně) 

(návrh na registraci VKP dle zákona č.114/1992Sb.) 
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- lokální ekologicky významný krajinný prvek- Oborský rybník- přirozený rybník, uprostřed ostrůvek, útočiště 

vodních ptáků, kvalitní porosty vrb, na hrázi lipová alej (VKP ze zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný celek- Ješetiny (Prášilky) terasovaný svah s pestrou mozaikou pastvin, 

ovocných dřevin i lesních dřevin- bříza, smrk, topol, habr, čisté porosty lísek, třešně, švestky, vysoká diverzita 

území (návrh na registraci VKP dle zákona č.114/1992Sb.) 

- lokální ekologicky významný krajinný celek- Stará dálnice- těleso staré dálnice s náletem dřevin- bříza, 

borovice, jeřáb, šípek, svahy často polokulturní louky a pastviny, místy je dálnice zdevastována (návrh na 

registraci VKC dle zákona č.114/1992Sb.) 

Podmínky ochrany: 

Ponechat přirozenému vývoji, nepřipustit kácení porostů, rozorání luk, chránit před nálety, extenzivně 

obhospodařovat, v Oborském rybníku nepřipustit intenzivní rybářství a rekreaci, kosit pastviny, obnovovat ovocné 

dřeviny, neoplocovat, nepřipustit výstavbu nové silnice na tělese staré dálnice. 

b.2.3)  Hodnoty civilizační 

Civilizační hodnoty spočívají ve vybavení sídla veřejnou infrastrukturou: 

- kvalitní dopravní infrastruktura (dopravní obslužnost, hromadná doprava) 

- technická infrastruktura (zásobování vodou, zemním plynem, kanalizace) 

- veřejné občanské vybavení  

- možnost pracovních příležitostí v dobré dopravní dostupnosti 

- dostupnost veřejné dopravy 

- možnost využívání krajiny k zemědělským účelům 

Podmínky rozvoje: respektovat a rozvíjet stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené veřejné 

infrastruktury a pracovních příležitostí. 

 

c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému 

sídelní zeleně 

je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres. 

 

c.1) Návrh urbanistické koncepce 

-       Návrh územního plánu zachovává stávající urbanistickou strukturu městyse. 

-   Centrální část městyse je zachována včetně dominant, stávajícího charakteru a výškové hladiny zástavby. 

Funkce centra bude posílena dalším rozvojem občanského vybavení, ve středu obce budou vytvářena místa pro 

vytváření společenských kontaktů obyvatel. 

-      Uspořádání zastavitelných ploch je v maximální možné míře řešeno v návaznosti na zastavěné území 

-    Návrh územního plánu podporuje polyfunkční využití ploch a zpestření struktury sídla - s výjimkou kvalitních 

obytných ploch  jsou v  regulativech pro využití území stanoveny podmínky umožňující smíšené využití při 

dodržení základních zásad urbanistické koncepce. 
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-  Návrh územního plánu stanoví podmínky ochrany krajinného rázu a podmínky prostorového uspořádání včetně 

výškové regulace zástavby a intenzity využití pozemků v plochách. Umisťování výškových staveb nebo zařízení je 

nepřípustné. 

-      Je stabilizována a rozvíjena funkce bydlení, zejména v severozápadním a jižním okraji sídla. Plocha bydlení 

v návaznosti na zastavěné území obce Závist je stabilizována. 

-   Jsou stabilizovány a rozvíjeny plochy občanského vybavení včetně ploch smíšených obytných, které připouštějí 

umístění občanského vybavení 

-      Územní plán vymezuje územní rezervu pro koridor návrhové trasy rychlostí silnice R43. 

-   Jsou vymezeny plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně v centrální části městyse i v návrhových plochách 

bydlení. 

-   Jsou vymezeny plochy pro výrobu a skladování (plochy průmyslové výroby a plochy výrobních služeb) včetně 

ploch smíšených výrobních ve stávající průmyslové zóně v severním okraji katastru a v jižním okraji zastavěného 

území.  

-      Jsou stabilizovány a rozvíjeny plochy pro rekreaci (plochy pro rodinnou rekreaci), jsou navrženy a definovány 

plochy rekreace spojené s kynologií. Jsou navrženy nové plochy pro sport a rekreaci v severozápadním okraji obce 

ve vazbě na stávající sportovní areál a na kvalitní přírodní prostředí. Jsou vytvářeny podmínky pro situování 

dětských hřišť v plochách veřejných prostranství a veřejné zeleně a definuje plochy sídelní zeleně. Stabilizovaná 

plocha výrobních služeb uvnitř zastavěného území při ulici Brněnská je nahrazena stabilizovanou plochou se 

smíšenou funkcí obytnou. 

Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití: 

Plochy smíšené obytné - vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území ve  vazbě na 

centrum a historické jádro je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro občanské 

vybavení, služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Stávající plochy smíšené obytné budou 

stabilizovány, rozvojové plochy jsou situovány ve vazbě na okraj zastavěného území. 

Plochy bydlení– stabilizované plochy bydlení tvoří převážnou část jižní poloviny zastavěného území. 

Rozvojové plochy jsou zejména umísťovány do proluk v zastavěném území a ve vazbě na jeho jižní a západní 

hranici.  

Plochy smíšené výrobní – stabilizované plochy smíšené výrobní nejsou v území zastoupeny. Rozvoj těchto 

ploch (střední a malé firmy) je navržen formou přestavbových ploch s vazbou na stabilizované plochy výroby a 

na hlavní komunikační skelet (podél silnice I/43). Zařízení podnikatelských aktivit (malé provozovny) se 

podmíněně připouští v rámci ploch smíšených obytných. 

Plochy výroby a skladování – 

zemědělská a lesnická výroba – není v řešeném území zastoupena a nejsou navrženy žádné rozvojové plochy 

průmyslová výroba a výrobní služby- je stabilizována v průmyslové zóně v severní a východní části 

zastavěného území, rozvojové plochy se nacházejí v průmyslové zóně a v jižním okraji zastavěného území. 

Plochy občanského vybavení –  

veřejná vybavenost - Ov 

Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení, jejichž kapacity jsou vyhovující  - úřad městyse, 

požární zbrojnice, pošta, mateřská škola, základní škola, sokolovna, knihovna, domov důchodců, dům 

s pečovatelskou službou, zdravotní středisko, kostel s farou. Částečně jsou zařízení veřejné vybavenosti 

situována v ploše smíšené obytné. Maloobchodní prodejny jsou umístěny v ploše smíšené obytné v centru 
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městyse, stejně jako zařízení pro stravování a ubytování, další stravovací a ubytovací zařízení jsou umístěna ve 

vazbě na areál pivovaru.  

Případná chybějící zařízení budou řešena rozvojovou plochou v sousedství stávajícího hřbitova a 

ekonomičtějším využitím stávajících ploch a využitím ploch smíšených obytných, které situování zařízení 

občanského vybavení připouštějí  

veřejná pohřebiště - Oh 

Plocha stávajícího hřbitova bude rozšířena. 

Plochy občanského vybavení- sportu –  

Budou podporovány sportovní aktivity ve stávajících areálech - sportovní areál u Oborského rybníka a hřiště 

v západním okraji zastavěného území.  

Rozvojové plochy jsou navrženy jako rozšíření stabilizované plochy u rybníka, a dále směrem jihozápadním. 

Chybějící dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných 

prostranství, veřejné zeleně, bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení. 

Plochy rekreace -   

Budou respektovány stabilizované plochy rekreace – plochy rodinné rekreace (chatová lokalita včetně 

koupaliště a chatová lokalita v západním okraji katastrálního území). Rozvojová plocha je navržena ve vazbě 

na stabilizované plochy a je určena pro rekreaci spojenou s kynologií. 

Plochy veřejných prostranství –  

Plochy slouží pro krátkodobou rekreaci, situování veřejné zeleně a dětských hřišť a obsluhu území formou 

zklidněných komunikací. 

Respektovat stabilizované plochy veřejných prostranství: 

-plochy pro pěší ve vazbě na centrum obce a na historickou část obce, dále chodníky a pěší propojení 

-uliční prostory sloužící pro průchod místních obslužných komunikací 

Rozvojové plochy veřejných prostranství jsou navrženy v podobě zklidněných obslužných komunikací 

pro obsluhu rozvojových lokalit a pro pěší propojení centra městyse se Zámeckým vrchem 

Plochy sídelní zeleně –  

Do sídelní zeleně byla zařazena: 

veřejná zeleň,– respektovat stabilizované plochy zastoupené zejména parkem na náměstí. Nové plochy nejsou 

navrženy.  

-plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch 

veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných. 

zahrady –plochy zahrad v zastavěné části a navazující na zastavěné území jsou v převážné míře využity pro 

rozvojové plochy bydlení - budou nahrazeny zahradami rodinných domů, které vytvoří přechod zástavby do 

krajiny. 

izolační zeleň -  plní funkci izolační a kompoziční. Respektovat rozvojové plochy v severozápadním okraji 

zastavitelného území, odcloňující plochy bydlení od územní rezervy pro koridor rychlostní silnice R43, realizovat 
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další zeleň -  regulativy umožňují realizaci dalších ploch izolační a kompoziční zeleně v rámci ploch s rozdílným 

způsobem využití.  

 

Plochy dopravní infrastruktury – respektovat plochy navržené pro průchod systému dopravní obsluhy v 

řešeném území, viz. kap. d.1) Koncepce dopravní infrastruktury. 

Plochy technické infrastruktury – respektovat koridory navržené pro průchod sítí technické infrastruktury, 

viz. kap. d.2). Koncepce technické infrastruktury. 

 

c.2) Vymezení zastavitelných ploch 

Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

1 Černá Hora 

 

Pod Ješetínskou 

z jižní strany 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení ze severní strany ze stávající obslužné komunikace a z jižní strany 

z navržené obslužné komunikace 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem a okrajově 

ochranné a bezpečnostní pásmo vtl plynovodu) řešit v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu, zásobování elektrickou energií 

z navržené trafostanice 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 

ochrana zdravých životních podmínek 

zohlednit hluk od silnice III/0432 - respektovat  hranici negativního vlivu hluku z dopravy, 

podmínky viz. kap. f.3) Výstupní limity 

Plocha bude prověřena územní studií (Z nutnosti prověření územní studií byly vyčleněny 

pozemky v severní části lokality (parc.č. 1522/56, 1622/51 a 1522/53), které jsou dopravně i 

technicky dostupné a zástavba na nich neomezí dopravní a technickou dostupnost zbývající 

části lokality.) Z plochy B1 jsou vyjmuty pozemky p.č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 v k.ú. 

Černá Hora. 

2 Černá Hora 

 

Lokalita Selkov 

plochy bydlení - B obsluha území 

– dopravní napojení z již vybudovaných stávajících obslužných komunikací 

– napojení na technickou infrastrukturu na již vybudované inženýrské sítě 

– střet s technickou infrastrukturou (OP březovského vodovodu okrajově zasahující 

severní hranici pozemků) řešit v navazujících řízeních – umístění oplocení 

– zohlednit silniční ochranné pásmo 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 

– jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD, na 14 RD v této lokalitě 

bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Část původní návrhové plochy byla 

v severozápadní části vypuštěna, z důvodu blízkosti plánovaného koridoru pro R43  
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

3 Černá Hora 

 

Rozšiřující 

lokalitu 

Skleníky ze 

severní strany 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení z navržených obslužných komunikací 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

– střet s technickou infrastrukturou (OP březovského vodovodu okrajově zasahující 

severní hranici pozemků) řešit v navazujících řízeních – umístění oplocení 

– zohlednit silniční ochranné pásmo 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

– Na zástavbu RD v této lokalitě bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí 

4 Černá Hora 

 

Jihozápadní 

okraj 

zastavěného 

území 

plochy bydlení - B obsluha území 

– dopravní napojení ze stávajících obslužných komunikací 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

– střet s technickou infrastrukturou (vysokotlaký plynovod s ochranným a 

bezpečnostním pásmem) řešit v navazujících řízeních  

– plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky  

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 

5 Černá Hora 

 

Rozšiřující 

lokalitu 

Skleníky ze 

severní strany 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení z navržené obslužné komunikace 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

– střet s technickou infrastrukturou (OP březovského vodovodu okrajově zasahující 

severní hranici pozemků) řešit v navazujících řízeních – umístění oplocení 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 

– Na zástavbu RD v této lokalitě bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí 

6 Černá Hora 

 

Pod Zámeckým 

vrchem z jižní 

strany 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající obslužné komunikace 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

7 Černá Hora 

 

Ješetínská 

(Prášilky) 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající obslužné komunikace 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem) řešit 

v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu  

– do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

– jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD 

8 Černá Hora 

 

Pod Zámeckým 

vrchem ze 

severovýchodní 

strany 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající plochy bydlení 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí,  

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

ochrana PUPFL 

plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa  

9 Černá Hora 

 

Severně od 

hřbitova 

plochy bydlení - B obsluha území 

– dopravní napojení z navržené obslužné komunikace 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

– do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

– jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD  

10 Černá Hora 

 

Ješetínská 

(Prášilky) 

plochy bydlení - B  obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající obslužné komunikace 

– střet s technickou infrastrukturou (bezpečnostní pásmo vtl plynovodu) řešit 

v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu 

– do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště  

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

– jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

11 Černá Hora 

 

V návaznosti na 

plochu č.1, mezi 

silnicemi 

III/37720 a 

II/377 

plochy smíšené 

obytné 

BO 

 obsluha území 

– dopravní napojení stávající silnicí  

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem a vtl 

plynovod s ochranným a bezpečnostním pásmem) řešit v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu v případě potřeby řešit prodloužením 

sítí TI 

– zohlednit silniční ochranné pásmo 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

– rodinné domy budou umístěny v jedné linii podél silnice II/377 směrem na Žernovník 

12 Černá Hora 

 

Jižně od lokality 

Selkov 

plochy smíšené 

obytné BO 

obsluha území 

– dopravní napojení z prodloužené obslužné komunikace 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 

13 Černá Hora 

 

Pod Zámeckým 

vrchem ze 

severovýchodní 

strany 

plochy smíšené 

výrobní - BV 

 obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající obslužné komunikace 

– napojení na stávající technickou infrastrukturu  

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

14 Černá Hora 

 

Ješetiny 

plochy občanského 

vybavení- sport S 

obsluha území 

– dopravní napojení stávající silnicí  

– střet s technickou infrastrukturou (vtl plynovod s ochranným a bezpečnostním 

pásmem) řešit v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu v případě potřeby řešit prodloužením 

sítí TI 

– zohlednit silniční ochranné pásmo 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

ochrana PUPFL 

plocha se částečně nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa, 

stavby budou umísťovány minimálně 10m od hranice lesního pozemku 

ochrana krajinného rázu: 

pouze stavby související se sportovní činností, nelze umisťovat stavby pro ubytování, 

restaurace, chaty 

15 Černá Hora 

 

V návaznosti na 

stávající 

sportovní areál 

u Oborského 

rybníka 

plochy občanského 

vybavení- sport S 

 obsluha území 

– dopravní napojení stávající silnicí 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem,  vtl 

plynovod s ochranným a bezpečnostním pásmem) řešit v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu v případě potřeby řešit prodloužením 

sítí TI 

– zohlednit silniční ochranné pásmo  

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

Jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD 

16 Černá Hora 

Pod Zámeckým 

vrchem 

z jihozápadní 

strany 

 

plochy dopravní 

infrastruktury- 

doprava v klidu Dp 

obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající silnice II.třídy 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

17 Černá Hora 

V návaznosti na 

návrhovou 

plochu S14 

 

 

plochy dopravní 

infrastruktury- 

doprava v klidu Dp 

obsluha území 

– dopravní napojení ze stávající silnice II.třídy 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

 

18 Černá Hora 

 

Sousedství 

hřbitova 

Plochy občanského 

vybavení- Ov 

 obsluha území 

– dopravní napojení stávající místní komunikací 

– napojení na stávající technickou infrastrukturu  v případě potřeby řešit prodloužením 

sítí TI 

– do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště 

19 Černá Hora 

 

Sousedství 

hřbitova 

Plochy občanského 

vybavení- veřejné 

pohřebiště Oh 

 obsluha území 

– rozšíření stávajícího hřbitova 

– napojení na stávající technickou infrastrukturu  řešit prodloužením sítí TI 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem ) řešit 

v navazujících řízeních  

20 Černá Hora 

 

Východně od 

I/43 

plochy rekreace- 

rekreace spojená 

s kynologií Rk 

 obsluha území 

– dopravní napojení navrženou účelovou komunikací 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem ) řešit 

v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu v případě potřeby řešit prodloužením 

sítí TI 

– zohlednit silniční ochranné pásmo  

– zohlednit ochranné pásmo vodního zdroje II.stupně 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

ochrana PUPFL 

plocha se částečně nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky OP lesa 

ochrana zdravých životních podmínek 

zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat  hranici negativního vlivu hluku z dopravy, , 

podmínky viz. kap. f.3) Výstupní limity 

Na tuto lokalitu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

21 Černá Hora 

 

západně od 

I/43, jižní okraj 

zastavěného 

území 

plochy výroby a 

skladování- plochy 

výrobních služeb 

Vs 

 obsluha území 

– dopravní napojení stávající místní komunikací 

– napojení na stávající technickou infrastrukturu  řešit prodloužením sítí TI 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

22 Černá Hora 

 

Průmyslová 

zóna 

plochy výroby a 

skladování- plochy 

výrobních služeb 

Vs 

 obsluha území 

– dopravní napojení stávající místní komunikací 

– napojení na stávající technickou infrastrukturu  řešit prodloužením sítí TI 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

Na tuto lokalitu bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí 

23 Černá Hora 

 

Sousedství 

areálu pivovaru 

ze západní 

strany 

plochy výroby a 

skladování- plochy 

průmyslové výroby  

Vp 

 obsluha území 

– rozšíření stávajícího pivovaru 

– dopravní napojení ze stávajícího areálu 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících inženýrských sítí 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP s možností podkroví 

jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD 

 

24 Černá Hora 

Severní část 

zastavěného 

území, 

severovýchodní 

okraj lokality 

Skleníky 

Plochy veřejných 

prostranství U 

Plocha navržená pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou lokality B3. 

– do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit 

– do plochy zasahuje ochranné pásmo vodovodu-zohlednit 

 

25 Černá Hora 

Severní část 

zastavěného 

území, mezi 

lokalitami 

BO12 a B2 

Plochy veřejných 

prostranství U 

Plocha navržená pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou lokality BO12. 

 

26 Černá Hora 

Jižní část 

zastavěného 

území,  

Plochy veřejných 

prostranství U 

Plocha navržená pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou lokality B1. 

– do plochy  zasahuje silniční OP – zohlednit 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

27 Černá Hora 

Pod Zámeckým 

vrchem z jižní 

strany 

Plochy veřejných 

prostranství U 

Plocha navržená pro pěší propojení středu obce (od kostela) se Zámeckým vrchem 

 

jedná se o návrhovou plochu z předchozí schválené ÚPD 

 

28 Černá Hora 

Prášilky 

Plochy veřejných 

prostranství -U 

Plocha navržená pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou lokality B4 

29 Černá Hora 

Východně od 

silnice I/43 

Plochy veřejných 

prostranství -U 

Plocha navržená pro dopravní obsluhu lokality Rk20 

střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem ) řešit 

v navazujících řízeních 

30 Černá Hora 

Roh ulic 

Úvozek a Na 

Loučkách  

Koridor pro 

technickou 

infrastrukturu- Ts 

Koridor pro obsluhu lokality B9 technickou infrastrukturou (prodloužení nn, kanalizace a 

NTL plynovodu) 

31 Černá Hora 

ulice Zámecká  

Koridor pro 

technickou 

infrastrukturu- Ts 

Koridor pro obsluhu lokality B6 technickou infrastrukturou (prodloužení nn, kanalizace a 

vodovodu) 

32 Černá Hora 

Severozápadně 

od lokality 

Skleníky 

Plochy izolační 

zeleně Zi 

Plocha navržená pro odclonění lokality B3 a B5 od negativních vlivů dopravy. 

– do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit 

– do plochy zasahuje ochranné pásmo vodovodu-zohlednit 

 

33 Černá Hora 

Severozápadně 

od lokality 

Skleníky 

Plochy izolační 

zeleně Zi 

Plocha navržená pro odclonění lokality B2 od negativních vlivů dopravy. 

– do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit 

– do plochy zasahuje ochranné pásmo vodovodu-zohlednit 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

34 Černá Hora 

Severozápadní 

část katastru 

plochy dopravní 

infrastruktury- 

silniční doprava Ds 

Dopravní koridor silnice R43 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem,  vtl 

plynovod s ochranným a bezpečnostním pásmem, koridor návrhového  vvtl plynovodu 

s ochranným pásmem, koridor plynovodu se částečně překrývá s dopravním koridorem) 

řešit v navazujících řízeních  

– napojení na stávající technickou infrastrukturu v případě potřeby řešit prodloužením 

sítí TI 

– střet s ochranou přírody- lokální ekologicky významný krajinný celek a LBK- Stará 

dálnice, Přírodní park Lysicko 

– zohlednit blízkost stávajících i návrhových plochy bydlení (protihluková opatření) 

ochrana PUPFL 

plocha se částečně nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky ochrany lesa  

 

35 Černá Hora 

Severozápadní 

část katastru 

Koridor pro 

technickou 

infrastrukturu- Ts 

Koridor pro vrtl plynovod 

– střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem,  vtl 

plynovod s ochranným a bezpečnostním pásmem, koridor návrhové kapacitní silnice R43, 

koridor plynovodu se částečně překrývá s dopravním koridorem) řešit v navazujících 

řízeních  

– střet s ochranou přírody- lokální ekologicky významný krajinný celek a LBK- Stará 

dálnice, Přírodní park Lysicko 

plocha se částečně nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky ochrany lesa 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy podmínky využití 

36 Černá Hora 

19-20km silnice 

I/43 mezi 

Závistí a 

Černou Horou 

 

plochy dopravní 

infrastruktury- 

silniční doprava Ds 

- střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem, trasa 

VTL, vedení dálkového kabelu ) řešit v navazujících řízeních 

- Minimální podíl plošného zastoupení zeleně 15%. 

- Využití plochy je podmíněno zachováním funkčnosti údolní nivy Žerotínky a jejích 

zdrojnic. 

- Využití plochy je podmíněno opatřením k podpoře vsakovací schopnosti krajiny a 

k zajištění svahů silničního tělesa. 

- Plochy trvalého záboru ZPF budou v maximální míře redukovány, pokud možno bude 

vyloučen zábor zvláště chráněné zemědělské půdy 

- Plochy záboru PUPFL budou v maximální míře redukovány, využití plochy je 

podmíněno přijetím nezbytných opatření k ochraně PUPFL v případě zásahu do stávajících 

lesních porostů. 

- Vlivy trasy komunikace na stabilitní poměry v území vzhledem k tendenci ke 

svahovým sesuvům budou vyhodnoceny v podrobnější dokumentaci. Využití plochy je 

podmíněno zpracováním odborného posudku zabývajícího se vyhodnocením vlivu využití 

plochy na stabilitní poměry v území a omezení svahových sesuvů. 

- Využití plochy je podmíněno zpracováním podrobného biologického průzkumu pro 

vyhodnocení vlivů na přírodní společenstva. 

- Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně významných krajinných dominant 

bude podrobeno hodnocení vlivů na krajinný ráz včetně navržení konkrétních opatření ke 

snížení negativních dopadů na krajinný ráz 

- Vzhledem k uzavřené krajinné scéně nebudou do ploch dopravy umisťovány další 

doprovodné stavby, nudou respektovány velikostní parametry stávajících prvků. 

- Z hlediska zajištění ekologické stability krajiny a migrace bioty v území bude zajištěna 

průchodnost biokoridoru uvažovanou komunikací vhodným technickým opatřením. 

Využití plochy je podmíněno tím, že nebudou budovány v území nové bariéry významně 

bránící migraci živočichů, případně bude zajištěno zachování průchodnosti krajiny 

vytvořením náhradních migračních cest kolem nově vymezených ploch výstavby. 

 

 

c.3) Vymezení ploch přestavby 

Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy Popis plochy, územní podmínky 

1P Černá Hora 

 

Západní část areálu 

DCT, s.r.o. 

plochy bydlení - B Část plochy výroby a skladování bude využita pro bydlení 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – maximálně 2NP, případně 1 NP s možností podkroví 
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Označ. 

plochy  

k.ú / lokalizace způsob využití plochy Popis plochy, územní podmínky 

2P Černá Hora 

 

Jihovýchodně od 

zámeckého parku 

Plochy občanského 

vybavení- sport S 

 Část plochy výroby a skladování a smíšené plochy bude využita pro sport 

- střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem ) řešit 

v navazujících řízeních 

 

2P Černá Hora 

 

Jihovýchodně od 

zámeckého parku 

plochy dopravní 

infrastruktury- 

doprava v klidu Dp 

 Část plochy výroby a skladování a smíšené plochy bude využita pro dopravu v klidu. 

- střet s technickou infrastrukturou (vzdušné vedení vn s ochranným pásmem ) řešit 

v navazujících řízeních 

- Minimální podíl plošného zastoupení zeleně 15%. 

 

 

3P Černá Hora 

 

Mezi silnicemi 

I/43 a II/377 

plochy smíšené 

výrobní - BV 

 Plochy obytné budou využity pro smíšenou obytnou a výrobní funkci 

 

 

4P Černá Hora 

 

Ulice Brněnská při 

jižním okraji 

zastavěného území 

plochy bydlení- B Plocha občanského vybavení bude využita pro bydlení. 

 

c.4)  Vymezení systému sídelní zeleně 

Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do výčtu ploch 

s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně – ZS. Do sídelní zeleně byla zařazena: 

veřejná zeleň - ZSv – respektovat stabilizované plochy zastoupené plochou parku na náměstí Míru v historické 

části městyse a Zámeckým vrchem. Nové plochy nejsou navrženy.  

 plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch 

veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných. 

 regulativy umožňují úpravy veřejné zeleně stabilizované  

zahrady - ZSz –plochy zahrad, které v současnosti jsou uvnitř zastavěného území, nebo na něj bezprostředně 

navazují, jsou využity pro rozvoj obce - budou nahrazeny zahradami navržených ploch bydlení, které vytvoří 

žádoucí přechod zástavby do krajiny. 

 

izolační zeleň - Zi  plní funkci izolační a kompoziční. Respektovat rozvojové plochy v severozápadním okraji 

zastavitelného území, odcloňující plochy bydlení od územní rezervy pro koridor rychlostní silnice R43, realizovat 

další zeleň -  regulativy umožňují realizaci dalších ploch izolační a kompoziční zeleně v rámci ploch s rozdílným 

způsobem využití.  
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d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 

d.1)  Koncepce dopravní infrastruktury 

Koncepce dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části ve výkrese I/3 Hlavní výkres- koncepce dopravy. 

Hlavní koncepce dopravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území. 

d.1.1)  Silniční doprava 

silnice 

Budou respektovány plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, navržené pro průchod nadřazených 

komunikací a jejich křížení. 

Byla vymezena územní rezerva pro koridor rychlostní silnice R43. Vzhledem k tomu, že obec nemůže ve svém 

územním plánu vymezit plochu nadmístního významu, která není vymezena v územním plánu velkého územního 

celku, byla vymezena územní rezerva pro koridor rychlostí silnice R43 zahrnující veškeré projednávané varianty (1 

až 3). Podklad byl poskytnut zpracovatelem projektové dokumentace HBH Projekt, spol. s r.o.  

Šířka koridoru byla oproti projednávaným vydaným Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje upřesněna. 

Vzhledem ke stabilizovaným plochám bydlení v severozápadním okraji zastavěného území i rozvojovým plochám 

bydlení, převzatým z platného územního plánu, je pro městys nepřijatelné převzetí plochy o šířce 600m 

z projednávaných vydaných ZÚR JmK, byla hranice územní rezervy vymezena 150m západně od osy varianty 2, 

resp.3, a 150m východně od osy varianty 1. 

Částečně do takto vymezené plochy územní rezervy zasahují návrhové plochy izolační zeleně v šířce 100m, která 

bude sloužit k odclonění ploch bydlení od negativních vlivů dopravy. 

Mezi 19 a 20km silnice I/43 mezi Závistí a Černou Horou je navržena zastavitelná plocha dopravní infrastruktury 

pro plánované úpravy silnice I/43. 

místní komunikace 

Budou respektovány změny navržené ve stabilizovaných plochách místních komunikací v zastavěném území: 

Respektovat stabilizované plochy místních obslužných komunikací (veřejných prostranství). 

Respektovat stávající a navržené plochy veřejných prostranství – U – jedná se o místní obslužné komunikace 

charakteru zklidněných komunikací, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a obsluhu rozvojových lokalit. 

Viz. kap. d.5)  Koncepce veřejných prostranství. 

účelové komunikace 

Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace  

Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace- cyklostezky a cesty pro pěší 

V systému účelových komunikací nejsou navrženy žádné změny 

Obecné podmínky pro umísťování: 

V  plochách dopravní infrastruktury vymezených podle významu umožnit vznik nových komunikací v šířkových 

parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace. 
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místní obslužné komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů - ve funkční skupině C jako obslužné 

komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo jako zklidněné komunikace 

– obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního prostoru 8 m. 

účelové komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů  

V zastavitelných plochách je možné navrhovat nové komunikace v šířkových parametrech v souladu s příslušnými 

normami dle důvodu vzniku komunikace. 

d)1.2.  Nemotorová doprava 

Viz. kap. d.5)  Koncepce veřejných prostranství. 

d)1.3.  Veřejná doprava 

Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami, zůstane zachována. 

Budou respektovány stávající zastávky veřejné dopravy. 

d)1.4.  Statická doprava 

Plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stávajících a navržených ploch dopravní infrastruktury, 

ploch veřejných prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, 

které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí (související dopravní infrastruktura). 

Jsou navrženy dvě nové rozvojové plochy pro dopravu v klidu (veřejná parkoviště) Dp16 a Dp17. 

Je navržena přestavbová plocha pro dopravu v klidu 2P v sousedství hasičské zbrojnice. 

d)1.5.  Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury 

Jsou stanoveny v kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava – DS, doprava v klidu DP 

 plochy veřejných prostranství - U 

d.2)  Koncepce technické infrastruktury 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese I/4 Hlavní výkres - koncepce zásobování vodou a odkanalizování a I/5 

Hlavní výkres - koncepce zásobování plynem, elektrickou energií, spoje . 

respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání koridorů viz. kap. f.2) 

Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů. 

-respektovat koridory pro technickou infrastrukturu Ts30 a Ts31 navržené pro obsluhu rozvojových ploch B6 a B9 

-sítě a zařízení technické infrastruktury v zastavěném území a zastavitelných plochách budou řešeny převážně 

v rámci ploch veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury a koridorů pro dopravní infrastrukturu  

dešťové vody – v maximální míře budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku 

d)2.1. Koncepce vodního hospodářství 

d.2.1.1)  Zásobování vodou 

Respektovat navržené koridory pro vodovod: 

Prodloužení veřejného vodovodu v rámci koridoru Ts31 a v rámci ploch veřejných prostranství. 
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Při návrhu vodovodních řadů budou dodrženy normové hodnoty obsažené v platné české technické normě týkající 

se požární bezpečnosti staveb  - zásobování požární vodou. 

d.2.1.2)  Odkanalizování 

Respektovat navržené koridory pro kanalizaci: 

Prodloužení kanalizace v rámci koridoru Ts30 a Ts31 a v rámci ploch veřejných prostranství. 

V rámci koncepce je navrženo: 

- odkanalizování obce je stabilizované – odpadní vody jsou odváděny na ČOV v katastru obce Bořitov. 

- rozvojové lokality budou napojeny na stávající systém – trasy budou řešeny podrobnější dokumentací  

- rozvojové lokality – plochy výrobní a smíšené – v jižní části řešeného území budou odkanalizovány oddílným 

systémem 

d.2.1.3) Vodní plochy a toky 

V rámci koncepce je navrženo: 

-vodní toky a plochy v území jsou stabilizovány. 

-návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešena v případě potřeby podrobnější dokumentací  

-podpořit zlepšování kvality vod a přirozeného stavu vodních toků a ploch 

-respektovat ochranu přístupu k vodotečím – viz. kap. f.6) Výstupní limity 

d.2.1.4) Záplavové území a extravilánové vody 

Záplavové území: 

V k.ú. Černá Hora nejsou stanovena záplavová území ve vazbě na vodní toky  

Extravilánové vody: 

v řešeném území nejsou problémy s  extravilánovými vodami, které ohrožují zastavěné území nebo zastavitelné 

plochy 

d.2.2)  Energetika 

d.2.2.1)  Zásobování elektrickou energií 

V rámci koncepce je navrženo: 

-pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě nutnosti je 

možno stávající trafa vyměnit za výkonnější 

-připojení zastavitelných ploch na veřejnou síť bude provedeno prodloužením distribučního kabelu nn, popř. ze 

stávajících trafostanic, v síti vedení VN se nenavrhují změny. 

-stávající nadzemní vedení vn procházející nad rozvojovými plochami bude respektováno případně přeloženo 

(přeložky budou řešeny v navazujících řízeních)  

-v rámci možností bude nadzemní vedení v zastavěném území přeloženo do kabelů (bude řešeno v navazujících 

řízeních 
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d.2.2.2)  Zásobování plynem 

Respektovat navržené koridory pro plynovod: 

Prodloužení stl plynovodu v rámci koridoru Ts30 a v rámci ploch veřejných prostranství. 

V rámci koncepce je navrženo: 

-dodávku zemního plynu budou v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice 

-bude respektováno pásmo anodové ochrany 

d.2.2.3)  Zásobování teplem 

-zásobování teplem v Černé Hoře je stabilizováno 

-obnovitelné zdroje energie budou využívány lokálně 

d)2.3.  Spoje 

-telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizovány 

-respektovat ochranná pásma optických kabelů, komunikačních vedení (radioreléových paprsků) a radiolokačního 

zařízení 

d)2.4.  Podmínky pro umísťování technické infrastruktury 

podmínky pro umísťování koridorů 

Jsou stanoveny v kap. f.2) Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů pro technickou infrastrukturu. 

podmínky pro umísťování ploch 

Jsou stanoveny v kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy 

technické infrastruktury – TI). 

d.3)  Koncepce nakládání s odpady 

Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky komunálního odpadu 

budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky, příp. odstraňovány jiným způsobem v souladu s příslušnými 

zákonnými ustanoveními. 

-Respektovat plochu stávajícího sběrného dvora v ulici Zámecké 

-Možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování, v plochách smíšených 

výrobních, dále se podmíněně připouští v plochách smíšených obytných.  

-Plochy pro tříděný odpad (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa) se připouštějí v plochách jako 

související technická infrastruktura. 

podmínky pro umísťování ploch 

Jsou stanoveny v kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy 

technické infrastruktury – TI). 

d.4)  Koncepce občanského vybavení 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres. 



SROVNÁVACÍ TEXT                                                                                                                                                                                                                 26 

 

 

d.4.1)  Plochy občanského vybavení O 

veřejná vybavenost - Ov 

Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení  - areál Domova pro seniory, areál ZŠ, MŠ, hřbitov, 

policejní služebna, kostel s farou, stravovací a ubytovací zařízení v areálu pivovaru, zdravotní středisko a lékárna. 

Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení  - areál Domova pro seniory, areál ZŠ, MŠ, hřbitov, 

kostel s farou, stravovací a ubytovací zařízení v areálu pivovaru, zdravotní středisko a lékárna. 

Je navržena rozvojová plocha pro veřejnou vybavenost v návaznosti na stávající hřbitov (obřadní síň). 

Další chybějící zařízení řešit: 

-ekonomičtějším využitím stávajících ploch 

-využitím ploch smíšených obytných, příp. ploch bydlení, které situování zařízení občanského vybavení připouštějí  

veřejné pohřebiště - Oh 

Respektovat stávající hřbitov při ulici Radniční včetně jeho ochranného pásma. 

Navržena rozvojová plocha pro jeho rozšíření. 

Podmínky pro využití ploch: 

Viz. kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského vybavení 

– Ov, Oh. 

d.4.2)  Plochy občanského vybavení – sportu S 

-Podporovat sportovní aktivity ve stávajících plochách - sportovní areál v sousedství zámeckého rybníka, hřiště 

v blízkosti ulice Na Vyhlídce  

-Plochy sportu a tělovýchovy rozvíjet: 

– v návrhové ploše v sousedství stávajícího sportovního areálu 

– v přestavbové ploše v sousedství hasičské zbrojnice 

– v návrhové ploše jižně od silnice na Žernovník (sjezdovka) 

-Dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např. ploch veřejných prostranství, 

veřejné zeleně, bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení. 

Podmínky pro využití ploch: 

Viz. kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského vybavení - 

sportu – A. 

d.5)  Koncepce veřejných prostranství 

Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres a ve výkrese č. I/3 Hlavní výkres-koncepce 

dopravy. Plochy slouží pro krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských hřišť a obsluhu 

území formou zklidněných komunikací. 

Budou respektovány stabilizované plochy veřejných prostranství - U  : 

-plochy pro pěší ve vazbě na centrum obce a na historickou část obce, dále chodníky a pěší propojení 

-uliční prostory sloužící pro průchod místních obslužných komunikací 



SROVNÁVACÍ TEXT                                                                                                                                                                                                                 27 

 

 

-Respektovat plochy veřejných prostranství, navržené pro pobyt a pohyb pěších: 

-U27 – pěší propojení centra obce se Zámeckým vrchem 

Respektovat plochy veřejných prostranství  - místní obslužné komunikace, navržené pro obsluhu rozvojových 

ploch: 

-U24- obsluha rozvojové lokality bydlení B3 

-U25- obsluha rozvojové lokality smíšené obytné BO12 

-U26- obsluha rozvojové lokality bydlení B1 

-U28- obsluha rozvojové lokality bydlení B4 

Průběh komunikací v rozvojových plochách bude řešen podrobnější dokumentací dle příslušných norem. 

Podmínky pro využití ploch: 

Viz. kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy veřejných prostranství 

– U. 

-Respektovat podmínky ochrany veřejných prostranství, viz.- prostory urbanisticky a historicky cenné, kap. b.2.1) 

Ochrana hodnot kulturního dědictví . 

 

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich 

využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu 

před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 

 

e.1) Koncepce uspořádání krajiny  včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití 

S ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou 

těch, které jsou navrženy v přímé návaznosti na zastavěné území.  

ÚP vymezuje přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - viz kap. b.2.2.  Ochrana 

hodnot přírodních a krajinných. 

Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady: 

- Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině  

- Posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech. 

- Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině (zejména v rámci rozsáhlých 

honů orné půdy a podél vodních toků). 

- Podporovat výsadbu alejí podél komunikací a cest, doplnění břehových porostů vodních toků 

- Respektovat přírodní dominanty a přírodní horizonty sídla, nepřipustit trvalé odlesnění a kácení 

vzrostlé zeleně 

Ochrana krajinného rázu: 
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- Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny, se 

zvýšeným podílem ovocných stromů. 

- Rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, vodních toků 

- Realizovat územní systém ekologické stability. 

- Zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.  

- V krajině je přípustné realizování menších vodních ploch viz kap. f.1)  

- V krajině je podmíněně přípustné zalesňování, viz kap. f.1)  

V krajině jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:   

- plochy vodní a vodohospodářské – HV  

- plochy přírodní – E 

- plochy zemědělské – P 

- plochy lesní – L 

- plochy smíšené nezastavěného území – Z 

                   -zeleň krajinná Zk 

                   -trvalé travní porosty Zt 

Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch: 

viz kap. f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

 

e.2) Územní systém ekologické stability 

 

Základní kostru ÚSES v řešeném území tvoří dva regionální biokoridory, na které navazuje síť lokálních prvků 

ÚSES, využívající především údolní vodních toků a přírodně cennější části krajiny.  

ÚSES je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresu č.I/2  – Hlavní výkres. 

 

Do řešeného území okrajově zasahuje Přírodní park Lysicko. 

Přírodní park LYSICKO zaujímá Část Českomoravské vrchoviny v západní polovině okresu Blansko a rozkládá se 

v katastrálním území (nebo části katastrálního území) obcí Bedřichov, Brťov, Bukovice, býkovice, Černá Hora, 

Dlouhá Lhota, drnovice, Jeneč, Kozárov, Kunčina Ves, Kunice, Lačnov, Lhota u Lysic, Rašov, Štěchov, Zhoř, 

Žernovník a Žerůtky. 

Přírodní park Lysicko byl vyhlášen roku 1994 na ploše 40,2 km
2
k ochraně rázu krajiny východního okraje 

Českomoravské vrchoviny v okolí obce Lysice. Na severu, nad údolím potoku Úmoří, za silnicí Drnovice- Kunice, 

park navazuje na Přírodní park Halasovo Kunštátsko, na východě pak mezi obcemi Kunice a Rašov přímo sousedí s 

Přírodním parkem Svratecká hornatina. Na jihu park ohraničuje silnice Rašov - Černá hora a na východě 

komunikace Černá Hora - Drnovice. 
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Území přibližně obdélného tvaru postupně od západu na východ snižuje svou nadmořskou výšku a sklání se do 

Boskovické brázdy. Nejvyšším bodem Přírodního parku Lysicko je vrch Babylon (656 m) na západní hranici území 

mezi Kunčinou Vsí a Kozárovem.  

Technické zásahy v oblasti 

  

1. Na území přírodního parku nelze umisťovat průmyslové, těžební a jiné objekty a zařízení, které by rušivě 

zasahovaly do přírodního prostředí parku. 

2. Průmyslové objekty nebo zařízení živočišné výroby nutno začlenit do krajiny výsadbou doprovodné keřové a 

stromové zeleně. 

3. Drobné geologické nebo geomorfologické prvky nutno ponechat beze změny s vyloučením úvah o jejich 

úpravě nebo odtěžení. 

4. Individuální rekreační výsadba mimo zastavěné území obce není dovolena. Krajinnému rázu přiměřené objekty 

hromadné rekreace mohou být umístěny jen v zastavěném území obce. 

5. Zřizovat na území parku tábořiště, parkoviště a kempy lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. 

6. Stávající silniční síť bude rozšiřována pouze ve smyslu výhledových řešení rozvoje silniční sítě a to v souladu 

se zájmy přírodního parku. Stejně tak bude řešeno umisťování dopravního a jiného značení. 

7. Na území přírodního parku je zakázáno provádět mytí a údržbu vozidel mimo zastavěná území obce 

s výjimkou míst, k tomuto účelu vybudovaných. 

8. Pořádání motoristických soutěží na území přírodního parku je zakázáno. Terénní sportovní soutěže na území 

přírodního parku je možno pořádat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.  
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Plochy biocenter regulativy viz kap.f.1) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - 

Plochy přírodní – E 

Plochy biokoridorů 

Podmínky využití: 

přípustné: 
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- současné využití 

- využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám 

při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, 

lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, 

- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke  znemožnění  navrhovaného 

využití a přírodní funkce současných funkčních  biokoridorů 

podmíněně přípustné: 

- nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor v co nejkratším směru, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. 

Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno 

jen kolmo na biokoridory, a v co nejmenším rozsahu. 

nepřípustné: 

- změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES 

(změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na  druh s nižším stupněm  ekologické stability, 

např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí  biokoridoru, 

- jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících  

částí biokoridorů, 

- rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, apod., mimo 

činností  podmíněně přípustných. 

Regionální a nadregionální systém 

Nadregionální ÚSES nezasahuje na katastrální území Černé Hory. 

 

Regionální biocentrum RBC 235 Hořický hřbet 

Biocentrum okrajově zasahující do jižní části katastru na lesní půdě s přesahem na okolní obce. Je vymezeno 

v rámci trasy regionálního biokoridoru propojujícího oblast Moravského krasu a Sýkořské pahorkatiny na 

severozápadě. Lesní porosty jsou přirozeného charakteru, biocentrum je funkční, stabilizované bez  kolizních 

situací nebo střetů s jinými záměry v území. Výměra regionálního biocentra činí v katastru Černá Hora cca 3,3  ha.  

Regionální biocentrum RBC 1537 Lhotky 

Biocentrum k vymezení na okraji lesního celku jižně od Černé Hory. Lesní porosty jsou přirozeného charakteru, 

biocentrum je funkční, stabilizované bez  kolizních situací nebo střetů s jinými záměry v území. Výměra 

regionálního biocentra činí cca 62,2  ha.  

Regionální biokoridor RK 1412 

Regionální biokoridor spojuje převážně přes lesní celky jižně od Černé Hory RBC 236 Zlobice a RBC 1537 

Lhotky- většinou biokoridor k vymezení, v severozápadní části je v krátkém úseku dán pouze směr propojení 

biokoridorem. Délka biokoridoru činí v katastru Černá Hora 3,3km. 

Regionální biokoridor RK 1419 

Regionální biokoridor spojuje členitou krajinou kolem Bořitova a Černé Hory RBC 1537 Lhotky s regionálním 

biokoridorem RK 1412- v celé délce biokoridor k vymezení. Délka biokoridoru činí v katastru Černá Hora 260m. 

Regionální biokoridor RK 1420 
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Regionální biokoridor spojuje lesním celkem jižně od Černé Hory RBC 235 Hořický hřbet a RBC 1537 Lhotky- 

biokoridor k vymezení. Délka biokoridoru činí 4km. 

 

Místní (lokální) systém 

Skladebné části lokálního ÚSES navazují na prvky ÚSES vyšších úrovní. V řešeném území jsou to především 

lokální ÚSES reprezentující normální hydrické řady. Vlhké hydrické řady zastupují především ÚSES vymezené 

podél vodních toků.  

 

identifikace výměra/ délka 

v k.ú. Černá Hora 

popis  návrh 

LBK Stará dálnice 1180m Částečně funkční lokální biokoridor 

vázaný na těleso staré dálnice, 

propojující LBC Pod rybníkem a 

LBK Býkovka 

Pestrá škála společenstev 

od zamokřených lokalit po 

xerotermní stanoviště 

LBK Býkovka 2000m Částečně funkční lokální biokoridor 

vázaný na vodní tok Býkovka, 

propojující LBC Pod rybníkem a 

LBK Oborský rybník 

Vodní tok s přirozenými 

břehovými porosty a 

navazujícími loukami 

LBC U Dolních Občin 4,9ha Svah jižní expozice s přirozenou 

druhovou skladbou 

Dub, borovice, habr, jedle 

Návrh rozšíření biocentra 

na vrcholovou část, změna 

smrkové monokultury na 

bukové porosty 

LBC Dránský žlíbek 4,5ha Vrcholová část lesního komplexu, 

smrková monokultura 

Návrh biocentra, nutno 

změnit druhovou skladbu 

na bukový porost, 

nefunkční lokální 

biocentrum 

LBC Východní svahy 5,7ha Východní svahy a jejich úpatí 

s pestřejší druhovou skladbou 

porostů 

Smrk, borovice, dub, modřín 

Částečně funkční lokální 

biocentrum, druhovou 

skladbu porostů nutno 

doplnit o buk a v nižší 

poloze o dub letní 

LBC Nad Závistí 7,1ha Přirozené lesní porosty 

Smrk, jedle, dub, buk 

Funkční lokální 

biocentrum 

LBC Křivák 6,5ha Přirozené lesní porosty 

Smrk, jedle, dub, buk, borovice 

Funkční lokální 

biocentrum, v porostu 

chybí příměs lípy a dub 

letní, kontaktní 

biocentrum 

LBC Kotlíky 5,2ha Kotlíky buků, smrkové 

monokultury, olšový porost s 

Částečně funkční lokální 

biocentrum, podporovat 
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javory dub a buk 

LBC Brlohy 7,1ha Přirozený lesní porost 

Smrk, dub, buk, modřín 

Funkční lokální 

biocentrum, podporovat 

dub a buk 

LBC Smíšený les 6,3ha Smrková monokultura s příměsí 

dubů 

Částečně funkční lokální 

biocentrum, podporovat 

dub a buk 

LBC Bukovice 13,8ha Smrkové monokultury Nefunkční lokální 

biocentrum, nutno 

přeměnit porosty na 

bučiny a bučiny s lípou 

LBC Široký 4,5ha Smrková monokultura Nefunkční lokální 

biocentrum, nutno 

přeměnit porosty na 

bučiny 

LBC Potočiny 7,8ha Extenzivní sad, travnaté meze, 

meze se švestkami, jabloněmi apod. 

Nefunkční lokální 

biocentrum, ponechat 

přirozenému vývoji, 

kontaktní lokální 

biocentrum 

LBC Pod rybníkem 3,6ha Přirozený tok Býkovky s olšemi, 

vrbami, polokulturní louky 

Funkční lokální 

biocentrum, louky 

ponechat přirozeným 

náletům olší 

LBC Oborský rybník 3,7ha Rybník s lípami U rybníku nepřipustit 

rekreaci a intenzivní 

rybářství 

LBC Pod Lopatami 5,2ha Smrkové porosty s příměsí 

borovice, modřínu, dubu a buku 

Nefunkční lokální 

biocentrum, podporovat 

dub a buk 

LBC Jedle 7ha Smrková monokultura, příměs 

buku, modřínu, javoru 

Nefunkční lokální 

biocentrum, nutno doplnit 

a podporovat buk a lípu 

e.3)  Prostupnost krajiny  

Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových komunikací, které 

tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu samot a ploch 

rekreace.  

Prostupnost krajiny je posilována ve vazbě na sousední obce s ohledem na rekreační aktivity, zejména 

cykloturistické.  Podrobněji viz. kap. d.1.2) Silniční doprava – plochy dopravní infrastruktury – účelové 

komunikace. 
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e.4)  Protierozní opatření  

Řešené území se nenachází v krajině s vysokým stupněm erozního ohrožení. Jako přípustné  a podmíněně přípustné 

využití byla protierozní opatření vymezena v plochách zemědělských, lesních, zeleně krajinné a trvalých travních 

porostů. 

Pro plochy zemědělské byla jako podmíněně přípustné využití vymezena opatření přispívající k vyšší 

retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, např. formou 

posílení podílu zeleně v rámci rozsáhlých honů orné půdy 

e.5)  Rekreace  

Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území. Spočívá v: 

-respektování stávajících ploch rodinné rekreace, které jsou umístěny v přírodním prostředí lokality V Hájích 

(včetně areálu koupaliště), lokality Pod Lopatami při západním okraji katastru, a menší plocha při silnici na 

Býkovice 

-Vymezení nové plochy rekreace spojené s kynologií v blízkosti stávající plochy rekreace. Viz. kap. C.1 Návrh 

urbanistické koncepce – plochy rekreace.  

Respektování potřeb krátkodobé rekreace: 

-jsou respektovány stabilizované a rozvojové plochy veřejné zeleně a veřejných prostranství  

-jsou respektovány stabilizované stezky pro pěší a cyklisty 

-jsou respektovány hlavní vstupy do krajiny navazující na turistické a cykloturistické trasy. 

e.6)  Dobývání nerostů 

V řešeném území se nachází výhradní ložisko stavebního kamene Černá Hora, ev.č. ložiska 3 152600, dobývací 

prostor ev.č. 7 0485 ve správě SETRA, spol. s r.o., jedná se o ložisko granodioritu se zastavenou těžbou (chráněné 

ložiskové území). Dobývací prostor je respektován, není navržena změna funkčního využití této plochy. 

V k.ú. Černá Hora je evidováno poddolované území z minulých těžeb „Černá Hora“- ev.č.4887- po těžbě rudy. 

Dotčená plocha terénu- ojedinělá pravděpodobnost. 

V řešeném území nejsou evidována sesuvná území. 

Organizace, oprávněná k dobývání nerostů, je ze zákona č. 44/1988 povinna zajistit sanaci, která obsahuje i 

rekultivace podle zvláštních zákonů, všech pozemků dotčených těžbou a monitorování úložného místa po ukončení 

jeho provozu. Za sanaci se považuje odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních struktur. 

 

Zastavěné území obce se nachází v oblasti středního stupně pravděpodobnosti výskytu radonu.  

Ochrana proti radonovému riziku : 
Na základě měření před realizaci stavby stanovit ochranu u nově budovaných objektů. 

 

 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu 

využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, 

popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
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uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace 

zástavby, intenzity využití pozemků v plochách) 

f.1)  Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 

V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití: 

1) plochy bydlení – B 

2) plochy rekreace - R 

– rodinná rekreace – Rr 

– rekreace spojená s kynologií - Rk 

3) plochy občanského vybavení - O 

– veřejná vybavenost - Ov 

– veřejná pohřebiště – Oh 

4) plochy občanského vybavení – sport-S 

5) plochy veřejných prostranství – U 

6) plochy sídelní zeleně – ZS 

– veřejná zeleň - ZSv 

– zahrady – ZSz 

– zeleň izolační- Zi 

7) plochy smíšené obytné – BO 

8)  plochy smíšené výrobní- BV 

9) plochy výroby a skladování - V 

– plochy průmyslové výroby - Vp 

– plochy výrobních služeb- Vs 

10) plochy dopravní infrastruktury - D 

– silniční doprava – Ds 

– doprava v klidu – Dp 

– účelové komunikace- Du 

11) plochy technické infrastruktury - T 

12) plochy vodní a vodohospodářské – HV  

13) plochy přírodní – E 

14) plochy zemědělské – P 

15) plochy lesní – L 
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16) plochy smíšené nezastavěného území – Z 

– zeleň krajinná Zk 

– trvalé travní porosty Zt 

 

Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití: 

Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje úprava 

vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických hranic, 

terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových tras 

komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch. 

Stanovení podmínek pro využití ploch: 

Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn a plochám přestavby. 

1.  Plochy bydlení – B 

Hlavní využití: 
Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením. 

Přípustné využití: 

– pozemky rodinných a bytových domů, související dopravní a technické infrastruktury, pozemky 

veřejných prostranství 

– pozemky souvisejícího občanského vybavení  

– pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad) 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky vyvolávají 

druhotně  

Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky dalších staveb a zařízení (např. zázemí ke stavbě hlavní, stavba pro podnikatelskou činnost 

odpovídajících parametrů, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény) v případě, že nesnižují kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto 

vymezené ploše, vysílače mobilních operátorů (pouze na střechách domů). 

– podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení 

limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD) 

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 

výšková regulace zástavby: 
o stabilizované území 

– rodinné domy - max. 2 nadzemní podlaží s možností využití podkroví, 

– bytové domy – max. 4 nadzemní podlaží 

o plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch 

intenzita využití pozemků: 
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– cca 1200m2 / 1RD 

– Podíl zeleně činí nejméně 40% z celkové plochy pozemku 

2.  Plochy rekreace – R 

Rodinná rekreace – Rr   

Hlavní využití: 
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních potřeb občanů. 

Přípustné využití: 

– pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství 

– zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 

– pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. dětská hřiště, rekreační 

louky, přírodní koupaliště) 

– podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení 

limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD) 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou 

slučitelné s rekreačními aktivitami, vysílače mobilních operátorů. 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
o stabilizované území, plochy změn 

– výšková regulace zástavby - maximálně 2 nadzemní podlaží 

– zastavěná plocha stavby rodinné rekreace – max. 50m2 

 

Rekreace spojená s kynologií – Rk   

Přípustné využití: 
– činnosti, stavby a zařízení související s chovem psů (např. přístřešky, zařízení cvičiště) 

– výběhy pro psy, cvičiště 

– stávající využití, zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná ) 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby pro rodinnou rekreaci při dodržení „Podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“  

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch 
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3.  Plochy občanského vybavení – O 

Veřejná vybavenost – Ov  

Hlavní využití: 
Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury. 

Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící např. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči 

o rodinu včetně startovacích bytů pro mladé rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 

obyvatelstva 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury (vysílače mobilních operátorů-pouze na střechách 

domů), veřejných prostranství 

– sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační) 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– byt správce nebo majitele zařízení  

– podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení 

limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD) 

– stavby a zařízení v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území  

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby  

o stabilizované území - maximálně 4 nadzemní podlaží 

o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch 

 

 Veřejná pohřebiště – Oh  

Hlavní využití: 
Plochy sloužící pro umístění hřbitovů. 

Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

– sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační) 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště  
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží 

4.  Plochy občanského vybavení - sport – S 

Hlavní využití: 
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních potřeb občanů, a 

to na veřejně přístupných plochách.  

Přípustné využití: 
– pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport  

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem ploch sportu, např. ubytování, 

stravování, služby, obchodní prodej, vysílače mobilních operátorů (pouze na střechách domů). 

– byt správce nebo majitele zařízení  

– podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení 

limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD) 

– stavby a zařízení v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území  

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby  

o stabilizované území - maximálně 2 nadzemní podlaží  

o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch 

5.  Plochy veřejných prostranství - U 

Hlavní využití: 
Plochy, které jsou přístupné bez omezení. Zprostředkovávají bezpečně přístupná veřejná prostranství v zastavěném 

území a zastavitelných plochách. 

Přípustné využití: 
– náměstí, návsi, chodníky, ulice, zastávky a zálivy hromadné dopravy 

– cyklistické stezky 

– veřejná zeleň, parky, izolační zeleň 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 



SROVNÁVACÍ TEXT                                                                                                                                                                                                                 40 

 

 

Podmíněně přípustné využití: 
– altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště 

apod., odpovídají významu daného území 

6.  Plochy sídelní zeleně – ZS 

Veřejná zeleň – ZSv  

Hlavní využití: 
Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci 

kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel. 

Přípustné využití: 
– pozemky veřejně přístupné zeleně 

– chodníky pro pěší a cyklostezky  

– altány, pergoly, vodní prvky, veřejné WC, kiosky, dětská hřiště  

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy, manipulační 

plochy, místo pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a 

nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými aktivitami  

Zahrady – ZSz  

Hlavní využití: 
Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.  

Přípustné využití: 
– zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření 

– zahrady sloužících pro zahrádkaření, zahradnictví 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, např. odstavné a parkovací plochy, manipulační 

plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že není potlačena hlavní funkce a není 

snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše  

– činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby sloužící aktivitám 

zahrádkaření, stavby pro chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky, seníky, kůlny, stavby typu stodol). 

v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení kvality prostředí ve vymezené ploše 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– stavby sloužící aktivitám zahrádkaření, nepodsklepené neobsahující pobytové místnosti, zastavěná plocha max. 

20 m2 

– výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží  
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–  

Zeleň izolační – Zi  

Hlavní využití: 

Plochy zeleně, které plní funkci izolační a kompoziční. 

Přípustné využití: 

– pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, šířka pásu zeleně min. 3m, vhodná 

druhová skladba jednotlivých pater dřevin 

– pozemky vyhrazené zeleně areálů 

– související dopravní a technická infrastruktura  

– dětská hřiště, odpočinkové plochy 

Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

 

7.  Plochy smíšené obytné - BO 

Hlavní využití: 
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení, 

podnikatelské aktivity 

Přípustné využití: 
– pozemky staveb pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, staveb a zařízení občanského vybavení a sportu 

– pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

– veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez 

limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být 

prokázáno v rámci územního řízení). 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr komunálního 

odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní 

zátěž v území, vysílače mobilních operátorů (pouze na střechách domů). 

– podmínkou realizace chráněných prostorů dle zákona o ochraně veřejného zdraví je prokázat nepřekročení 

limitních hladin hluku pro chráněné prostory (v dalších stupních PD) 

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby  

- stabilizované území - maximálně 3 nadzemní podlaží, v okrajových částech max. 2 nadzemní podlaží 

s využitým podkrovím 
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-     plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. Vymezení zastavitelných ploch. 

8.  Plochy smíšené výrobní – BV 

Hlavní využití: 

Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují 

negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby – střední a malé firmy. 

Přípustné využití: 
– stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby, skladování 

– maloobchodní a obchodní provozy  

– pozemky související veřejné infrastruktury 

– sběrná místa komunálního odpadu 

– různé formy zeleně, např. izolační zeleň, vyhrazená zeleň, veřejná zeleň 

– vysílače mobilních operátorů  

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání staveb a zařízení 

ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

– veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez 

limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních účinků musí být 

prokázáno v rámci územního řízení). 

Podmíněně přípustné využití: 
– stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. restaurace, ubytovny, 

ubytovací zařízení) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení 

– stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání 

staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a svým charakterem a 

kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území viz. výstupní limity 

– stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c.2) Vymezení zastavitelných ploch 

– objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby bylo zabráněno vzniku 

nežádoucích pohledových dominant v krajině 

9.  Plochy výroby a skladování – V 

Plochy průmyslové výroby – Vp   

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umístění průmyslových areálů. 

Přípustné využití: 
– pozemky staveb pro výrobu a skladování 
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– pozemky související veřejné infrastruktury 

– sběrná místa komunálního odpadu 

– izolační zeleň, vyhrazená zeleň 

– vysílače mobilních operátorů  

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

Podmíněně přípustné využití: 
– byt majitele nebo správce 

– chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví  po 

doložení  splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na 

úseku  hluku příp. vibrací (v rámci územního řízení  bude prokázáno  splnění  hygienických limitů 

hluku stanovených platnými právními předpisy). 

– stavby a zařízení v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území  

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c.2) Vymezení zastavitelných ploch 

– objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny 

Plochy výrobních služeb – Vs   

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umístění staveb pro řemeslnou výrobu a výrobní služby, malé obchody a služby, administrativa 

neveřejná, malá parkoviště, jednotlivé garáže, malé garáže 

Přípustné využití: 
– pozemky staveb pro výrobu a skladování 

– pozemky související veřejné infrastruktury 

– sběrná místa komunálního odpadu 

– izolační zeleň, vyhrazená zeleň 

– vysílače mobilních operátorů  

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

Podmíněně přípustné využití: 
– byt majitele nebo správce 

– chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví  po 

doložení  splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na 

úseku  hluku příp. vibrací (v rámci územního řízení  bude prokázáno  splnění  hygienických limitů 

hluku stanovených platnými právními předpisy). 
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– stavby a zařízení v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území  

 

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
– výšková regulace zástavby 

o plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c.2) Vymezení zastavitelných ploch 

– objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny 

10.  Plochy dopravní infrastruktury - D 

 Silniční doprava – DS   

Hlavní využití: 
Plochy slouží k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. 

Přípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající komunikace - silnice, 

náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková opatření, opatření proti přívalovým dešťům 

a pod. 

– účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty 

– zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla 

– zařízení technické infrastruktury 

– čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí 

– odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže 

– plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES, krajinná zeleň 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

Podmíněně přípustné využití  
– inženýrské sítě za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženou plochou  

Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková hluková 

zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit 

stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností 

situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti 

provedení protihlukových opatření. 

Účelové komunikace – Du   

Hlavní využití: 
Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a krajině a 

umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras). 

Přípustné využití: 
– účelové komunikace, manipulační plochy 

– cyklistické a pěší stezky a trasy, odpočívadla 
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– doprovodná a izolační zeleň, ÚSES 

– stavby a zařízení v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a 

zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (v plochách stávajících i návrhových) 

 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, které narušují přírodní hodnoty území 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

 Doprava v klidu – Dp   

Hlavní využití: 
Slouží zpravidla pro umístění odstavných a parkovacích stání.  

Přípustné využití: 
– odstavné a parkovací plochy 

– související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství 

– veřejná a izolační zeleň 

– objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například veřejné WC, kiosky 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají druhotně 

Podmíněně přípustné využití: 
– odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily v případě, že svým provozováním nenarušují užívání staveb 

a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území 

– Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková hluková 

zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit 

stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch (s možností 

situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti 

provedení protihlukových opatření. 

 

11.  Plochy technické infrastruktury - T 

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území technickou 

vybaveností.  

Přípustné využití: 
– vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné 

komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody 

– stavby a zařízení pro nakládání s odpady, např. sběrné dvory 

– související dopravní infrastruktura 

– ochranná a izolační zeleň 
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Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití 

12.  Plochy vodní a vodohospodářské - HV 

Hlavní využití: 
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami. 

Přípustné využití: 
– vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské využití 

– související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace  

– plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako přírodnímu živlu 

– plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků 

– doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň 

– plochy sloužící jako pláže, odpočívadla, stezky pro pěší a cyklisty 

Nepřípustné využití: 
– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a kvalitu a čistotu vody a vodní režim,nebo takové 

důsledky vyvolávají druhotně 

13.  Plochy přírodní – E 

Hlavní využití: 
Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území. 

Přípustné využití: 
– současné využití 

– využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, 

– jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu.  

 

Nepřípustné využití: 
– změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do 

ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm  ekologické 

stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, 

– jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu 

ploch navrhovaných k začlenění do nich,  

– rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo 

činností podmíněných. 

Podmíněně přípustné využití: 
– pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. 

Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra. 

Na plochy PUPFL, nacházející se v plochách přírodních platí i regulativy platné pro plochy PUPFL. 
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14.  Plochy zemědělské – P 

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě. 

Přípustné využití: 
– hospodaření na ZPF, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství 

– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury 

– účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na 

saních 

– opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území 

– opatření pro přispívající k vyšší retenci a estetické hodnoty krajiny, zachycení přívalových dešťů, 

protipovodňová a protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží a poldrů 

Nepřípustné využití: 
– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených  

Podmíněně přípustné využití: 
– pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost, ochranu přírody 

– plochy pro zalesnění do cca 1ha pro ucelení PUPFL 

15.  Plochy lesní – L 

Hlavní využití: 
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí. 

Přípustné využití 
– činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES, opatření pro 

udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření a další opatření 

přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny 

– účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na 

saních 

Nepřípustné využití: 
– všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených 

Podmíněně přípustné využití 
– pouze nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost a ochranu přírody 

– pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury 

– výstavba malých vodních nádrží a poldrů 

16.  Plochy smíšené nezastavěného území - Z 

Zeleň krajinná- Zk   

Hlavní využití: 
Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je plochy rozptýlené zeleně v krajině. 

Přípustné využití: 
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– pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)  

– pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky  

– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, manipulační 

plochy 

Nepřípustné využití: 
– činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území 

– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 

– zalesňování za účelem hospodaření  

Podmíněně přípustné využití: 
– dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost biotopu  

– účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že nesnižují kvalitu biotopu  

– opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 

opatření, výstavba menších vodních nádrží a poldrů 

 

Trvalé travní porosty Zt   

Hlavní využití: 
Zemědělsky obhospodařované pozemky trvalých travních porostů.  

Přípustné využití: 
– zemědělsky obhospodařované pozemky 

– související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, manipulační 

plochy 

Nepřípustné využití: 
– činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území 

– činnosti snižující ekologickou hodnotu území 

Podmíněně přípustné využití: 
– plochy pro zalesnění do cca 1ha pro ucelení PUPFL 

– opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní 

opatření, výstavba menších vodních nádrží a poldrů 

f.2)  Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů 

Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci záměrů výstavby technické infrastruktury. Tato území je 

nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících řízeních (včetně prostoru pro 

ochranná pásma plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také následný přístup k nim. Působnost 

koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury končí realizací stavby. 

Koridory pro technickou infrastrukturu 

Zásady pro využití území: 
Přípustné využití  
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– činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající zařízení 

– plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES 

– nutné asanační úpravy 

Podmíněně přípustné využití  

– budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před realizací 

záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženým koridorem  

Nepřípustné využití  

– v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého záměru 

– není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické infrastruktury (a 

staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno 

f.3)  Výstupní limity 

Jsou vyznačeny v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres. 

Jedná se o územním plánem navržená opatření na ochranu zdravých životních podmínek, životního prostředí a 

krajiny.  

Podmínky pro výstavbu v řešeném území  

– likvidace odpadních vod - realizace navrhované zástavby je podmíněna možností odkanalizování, 

individuální řešení likvidace odpadních vod je možná s max. 4 bytovými jednotkami a to dočasně do doby 

prodloužení veřejné kanalizace, ostatní objekty bydlení budou realizovány po vybudování inženýrských sítí 

a napojení na veřejnou kanalizaci a ČOV. Kanalizace je koncipována jako oddílná. 

- ochrana přístupu k vodotečím - podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce minimálně 

6m od břehové linie, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému přístupu 

k vodoteči, například oplocení  

ochrana melioračních zařízení 

Zásady pro využívání území 
– u meliorovaných ploch, které jsou určeny k zastavění, před zahájením výstavby provést úpravu drenážního 

systému tak, aby nedocházelo k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch 

hranice negativních vlivů z provozu – jedná se o provozy, u nichž není vymezena hranice negativních vlivů, 

nacházejících se v plochách smíšených obytných, smíšených výrobních, výroby a skladování, technické 

infrastruktury, občanského vybavení, rekreace či sportu. Negativní vlivy z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch 

stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb. 

 

 

 

g) 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 
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g.1) Plochy a koridory s možností vyvlastnění 

dopravní infrastruktura 

 

VPS 

charakteristika VPS k.ú. 

 

identifikace a 

využití plochy 

D1 Stavba veřejného prostranství a pro 

dopravní a technickou obsluhu lokality B3 

Černá Hora U24 

D2 Stavba veřejného prostranství a pro 

dopravní a technickou obsluhu lokality 

BO12 

Černá Hora U25 

D3 Stavba veřejného parkoviště mezi ulicemi 

Na Rybníčku a Pivovarskou 

Černá Hora Dp16 

D4 Stavba veřejného parkoviště u silnice na 

Žernovník 

Černá Hora Dp17 

D5 Stavba veřejného prostranství a pro 

dopravní a technickou obsluhu lokality B4 

Černá Hora U28 

D6 Stavba veřejného prostranství a pro pěší 

propojení středu obce s ulicí Pivovarskou 

Černá Hora U27 

D7 Stavba veřejného prostranství a pro 

dopravní a technickou obsluhu lokality 

Rk20 

Černá Hora U29 

D8 Stavba veřejného prostranství a pro 

dopravní a technickou obsluhu lokality B1 

Černá Hora U26 

D9 Stavba veřejného parkoviště v sousedství 

hasičské zbrojnice 

Černá Hora 2P/Dp 

D10 Úpravy silnice I/43 Černá Hora Ds36 

 

technická infrastruktura 

 

VPS 

charakteristika VPS k.ú. 

 

identifikace a 

využití plochy 

T1 Inženýrské sítě pro lokalitu B6 a Vp23 

(prodloužení vodovodu, nn a kanalizace) 

Černá hora Ts31 

T2 Inženýrské sítě pro lokalitu B9 Černá hora Ts30 
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VPS 

charakteristika VPS k.ú. 

 

identifikace a 

využití plochy 

(prodloužení plynovodu, nn a kanalizace) 

Veřejně prospěšná opatření: 

Nejsou navrhována 

g.2)  Plochy a koridory s možností vyvlastnění bez předkupního práva 

Nejsou navrhovány. 

h)  Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze 

uplatnit předkupní právo 

Jedná se o VPS, u kterých je možno uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění. 

 

VPS 

Účel, umístění Katastrální území identifikace a 

využití plochy 

Předkupní právo 

O1 Stavba občanského vybavení, 

rozšíření stávajícího veřejného 

pohřebiště, 

parc.č.1364/64,66,75,76,77,78,79.

81,228,229 

Černá Hora Oh19 Městys Černá 

Hora 

O2 Stavba občanského vybavení, 

veřejná vybavenost 

parc.č.1364/241, 90 

Černá Hora Ov18 Městys Černá 

Hora 

 

 

 

i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 

Územní plán obsahuje 

počet listů textové části  41 

počet výkresů připojené grafické části celkem 6 

j)  Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány po realizaci sítí dopravní a technické infrastruktury. 
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k)  Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně 

podmínek pro jeho prověření 

Jako územní rezerva byl vymezen koridor trasy rychlostní silnice R43 s možným budoucím využitím jako 

návrhová plocha dopravní infrastruktury (doprava silniční Ds). Podmínkou využití plochy je její vymezení 

v územním plánu velkého územního celku (resp. ZÚR JmK). 

l)  Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií 

podmínkou pro rozhodování 

Je vyznačeno v grafické části ve výkrese č. I/1 – Výkres základního členění. 

V řešeném území bude prověřena územní studií tato rozvojová lokalita: 

B1 – rozvojové území pro bydlení navržené v jižním okraji zastavěného území bylo s ohledem na omezení 

vyplývající z ochranných pásem technické infrastruktury navrženo k prověření územní studií. 

Z plochy B1 jsou vyjmuty pozemky p.č. 1522/9, 1522/10 a 1522/11 v k.ú. Černá Hora. 

 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit komplexně pro celou rozvojovou plochu v souladu 

s platnými normami. 

Pozemky veřejných prostranství řešit v souladu s § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, řešit místa pro odpočinek. 

Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do krajiny. 

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz. kap. c.2) Vymezení zastavitelných ploch. 

 

Stanovení lhůty pro pořízení územních studií, její schválení pořizovatelem: 

 

 

 

Dne 13.10.2017 

 

 

 


