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Obec Habrůvka, 

Habrůvka 63 
679 05 Křtiny 
 
V Habrůvce dne ………….  

 

Zastupitelstvo obce Habrůvka, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, 

v y d á v á 

 

Územní plán Habrůvka 
 

opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“), jehož součástí je projednaný Územní plán 
Habrůvka obsahující: 

VÝROK 

Textová část (příloha č.1 OOP – společná s Odůvodněním) 

Grafická část  (příloha č.2 OOP) 

1. Výkres základního členění území      1 : 5 000 

2. Hlavní výkres        1 : 5 000 

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

 

Územní plán Habrůvka vydaný tímto opatřením obecné povahy platí pro správní území obce 
Habrůvka a zahrnuje katastrální území Habrůvka. 

Vydáním Územního plánu Habrůvka (dále jen „ÚP Habrůvka“), pozbývá platnosti Územní 
plán sídelního útvaru Habrůvka ve stavu po schválení a vydání pozdějších změn (dále jen 
"ÚPNSÚ Habrůvka“). 
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O d ů v o d n ě n í 

 

Vzhledem k rozsahu, struktuře a obsahu textových podkladů projektanta ÚP Habrůvka 
nebyly provedeny korekce jím zpracovaných textů Odůvodnění, ale příslušné části 
Odůvodnění byly Pořizovatelem ÚPD zapracovány přímo do níže uvedeného textu, s odkazy 
na dokumentaci zpracovanou projektantem. Nedílnou součástí tohoto Odůvodnění jsou tyto 
přílohy: 

Textová část (příloha č. 1 OOP – společná s výrokovou částí) 

Grafická část (příloha č. 3 OOP) 

I. Koordinační výkres        1 : 5 000 

II. Koordinační výkres        1 : 2 000 

- výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch   

III. Širší územní vztahy       1 : 25 000 

 IV. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu    1 : 5 000 

V. Ochrana přírody a krajiny, ÚSES       1 : 5 000 

VI. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury   1 : 2 000 

 – vodní hospodářství 

VII. Informace o stavu a potřebě technické infrastruktury   1 : 2 000 

  – energetika 
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Textová část Odůvodnění ÚP Habrůvka zpracovaná Pořizovatelem ÚPD : 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Důvody pořízení: 

Důvodem pro pořízení nového územního plánu byla skutečnost, že platnost Územního plánu 
obce Habrůvka (z roku 23.12.1996), měla být původně ukončena ke dni 31.12.2015 podle 
§188 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , ve znění platném do 
31.12.2012 (dále stavební zákon). Podle novely stavebního zákona platné od 01.01.2013 
byla platnost prodloužena do konce roku 2020. Územní plán sídelního útvaru Habrůvka   
vzhledem ke kvalitě, způsobu zpracování a novým požadavkům na rozvoj obce nebylo 
možné upravit ve smyslu § 188 stavebního zákona. Došlo ke změně podmínek, na základě 
kterých byl ÚPNSÚ Habrůvka schválen. 

Pořizovatelem územního plánu byl, na základě žádosti obce Habrůvka, úřad územního 
plánování, kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební 
úřad Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. 

Pořízení: 

Pořízení Územního plánu Habrůvka (dále ÚP) schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 
písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon) v platném znění,  Zastupitelstvo obce Habrůvka na zasedání konaném dne 
15.06.2009, usnesením č.6. 

Zadání: 

Pořizovatelem byl v březnu 2011 zpracován návrh Zadání ÚP, který byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 07.03.2011. 
Zadání bylo schváleno dne 08.06.2011, přijetím usnesení č. 15.  

Koncept: 

Koncept územního plánu Habrůvka byl zpracován na základě Zadání ÚP Habrůvka. 

Projednání Konceptu územního plánu Habrůvka, Pořizovatel ÚPD zahájil dne 03.04.2012 
oznámením o veřejném projednání v souladu s ust. §48 stavebního zákona. Dokumentace 
Konceptu územního plánu Habrůvka byla, společně s podklady Vyhodnocení vlivů územního 
plánu na udržitelný rozvoj území (LÖW & spol., s.r.o.), Vyhodnocení vlivů územního plánu na 
území Natura 2000 (Mgr. Ivana Paukertová, březen 2012) a Vyhodnocení vlivů územního 
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plánu na životní prostředí (LÖW & spol., s.r.o. únor 2012) vystavena k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejných vyhlášek, tj. od 20.04.2012 do 19.05.2012 na 
základě oznámení veřejnou vyhláškou (v Blansku i v Habrůvce byla vyvěšena dne 
04.04.2012) na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ 
Blansko, Náměstí Republiky 1, a na Obecním úřadu v Habrůvce, zejména v úřední dny, tzn. 
pondělí a ve středu od 8.00 hodin do 17.00 hodin a rovněž prostřednictvím odkazu na 
elektronické desce na http://www.habruvka.cz. 

Veřejné projednání se uskutečnilo dne 09.05.2012. Do 15 dnů ode dne veřejného 
projednání, tj. do 24.05.2012, mohl každý uplatnit své připomínky. V této době mohli vlastníci 
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. Ve stejné lhůtě 
měli svá stanoviska uplatnit dotčené orgány. Žádný dotčený orgán neuplatnil požadavek na 
prodloužení lhůty. Projednání tedy bylo ukončeno 24.05.2012, kdy uplynula zákonná lhůta k 
podání stanovisek, námitek a připomínek. Krajský úřad uplatnil pod č.j. JMK 63304/2011 ze 
dne 04.07.2012 své stanovisko z hlediska širších vztahů.  

Dne 13.6.2012 se uskutečnilo v zasedací místnosti SÚ MěÚ Blansko pracovní jednání ke 
Konceptu ÚP Habrůvka týkající se možností řešení protipovodňových opatření a návrhu 
účelových komunikací ve vztahu k podaným připomínkám, námitkám a nesouhlasným 
stanoviskám dotčených orgánů. Jednání se zúčastnili dva zástupci obce, Pořizovatel, 
projektantka a zástupci vyzvaných dotčených orgánů – záznam z jednání je ve spise 
pořizovatele. Na jednání byly předběžně vyhodnoceny podané připomínky a námitky s tím, 
že Pořizovatel na základě tohoto jednání zpracuje vyhodnocení podaných připomínek a 
námitek a zašle je určenému zastupiteli a zpracovateli ÚP k posouzení a doplnění. Pokyny 
pro zpracování návrhu byly průběžně posuzovány a doplňovány dle aktuálních jednání mezi 
projektantem ÚP a Obcí Habrůvka. Poslední pracovní verzi obdržel Pořizovatel od 
projektanta ÚP e-mailem dne 30.01.2013. Pracovní verze byla projednána na pracovním 
semináři v obci Habrůvka dne 07.03.2013 za účasti Pořizovatele, projektanta ÚP a členů 
zastupitelstva obce. 

Pokyny byly schváleny zastupitelstvem obce usnesením č. 13.3. na zasedání dne 
19.03.2013. 

Obsah Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu Habrůvka byl zpracován podle 
ustanovení §49 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění platném do 31.1.22013. Podle přechodných ustanovení čl. II bodů 2 a 6 
zákona č. 350/2012 Sb., kterým se změnil zákon č. 183/2006 Sb. s účinností od 1.1.2013, se 
dokončilo projednání konceptu podle dosavadních právních předpisů včetně schválení 
Pokynů pro zpracování návrhu. Pokyny neobsahovaly požadavky v rozporu s novými 
předpisy.  

Návrh: 

Návrh Územního plánu Habrůvka (dále ÚP Habrůvka) byl zpracován na základě „Pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu Habrůvka“. Podle přechodných ustanovení čl.II, odst.6, 
zákona č. 350/2012 Sb., byl koncept ÚP Habrůvka dokončen podle dosavadních právních 
předpisů včetně schválení Pokynů. O návrhu zpracovaném na základě těchto Pokynů se 
vedlo řízení o územním plánu. Ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb, ve znění 
účinném od 01.01.2013, se v tomto případě nepoužily. 

Návrh ÚP a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. 
Veřejné projednání se uskutečnilo dne 18.09.2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu 
(budova staré školy, I. patro) v obci Habrůvka za účasti zpracovatele LÖW & spol., s.r.o., 
Vranovská 102, Brno, jehož zástupce Ing.arch. M. Chroboczková provedla odborný výklad. 
K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě obec Habrůvka, dotčené orgány, 
krajský úřad a sousední obce. Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo uplatněno 
celkem 20 podání, z nichž byly tři vyhodnoceny jako připomínky, devět námitek, z nichž 
jedna byla podána jako společná s podpisy vlastníků a dvě připomínky dotčených subjektů. 

http://www.habruvka.cz/
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Z dotčených orgánů ve stejné lhůtě uplatnili stanoviska KÚJMK, Obú Brno, MŽP, OŽP MěÚ 
Blansko, HZS JMK, a KHS. Dotčené orgány uplatnily stanovisko k částem řešení, které byly 
od konceptu 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 návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP.  

Vyhodnocení Pořizovatel zaslal dle § 53, odst.1) SZ dotčeným orgánům a krajskému úřadu a 
vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Vyhodnocení 
stanovisek je uvedeno v kap. 5.3 Odůvodnění. 

Vzhledem k tomu, že bylo postupováno podle přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 
Sb., nebylo požádáno o stanovisko krajského úřadu dle §50, odst.7). Poslední stanovisko 
krajského úřadu z hlediska koordinace širších vztahů bylo vydáno 04.07.2012 pod čj. JMK 
63304/2011 a nemohlo tedy obsahovat aktuální informace zejména ve vztahu k Zásadám 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. Pořizovatel tedy znovu požádal krajský úřad o 
stanovisko 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, k návrhu Územního plánu Habrůvka před jeho vydáním (dále návrh ÚP). 
Stanovisko Pořizovatel obdržel dne 07.02.2014 pod č.j. JMK 2799/2014, Sp. Zn. S-JMK 
2799/2014 ze dne 04.02.2014. 

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace. Nedošlo však k 
podstatné úpravě návrhu ÚP a nebylo nutné opakovat veřejné projednání.  

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

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

Při zpracování ÚP byly uplatňovány republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008.  

Pro Jihomoravský kraj byly zpracovány Zásady územního rozvoje, které vydalo 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedání konaném dne 22. září 2011 – 
Usnesení č. 1552/11/Z 25 (dále ZUR JMK). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 
21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo zrušeno Opatření obecné 
povahy „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“.  

Další informace jsou uvedeny v odůvodnění zpracovatele kap. 2 (Příloha č. 1 OOP). 

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 

URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Dle zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. 
Byly respektovány nemovité kulturní památky. Území je nutno považovat za území s 
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archeologickými nálezy. Byly rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické 
hodnoty místního významu: stavby a prostory urbanisticky a historicky cenné, stavební 
dominanty, architektonicky cenné stavby, historicky významné stavby, objekty drobné 
architektury, významná sídelní zeleň.  

Podle novely stavebního zákona platné od 01.01.2013 byly do příslušných kapitol výroku 
doplněny podmínky pro nezastavěné území ve smyslu ust. § 18 odst.5 SZ. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 

JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Návrh ÚP Habrůvka byl ve všech etapách pořizování 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 v platném znění a byly dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter 
území. Mimo plochy dle Vyhlášky byly navrženy plochy sídelní zeleně ZZ, zařazení této 
plochy je zdůvodněno v odůvodnění zpracovatele kap. 4.F.1 (Příloha č. 1 OOP). 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

5.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ 

Návrh ÚP Habrůvka byl zpracován na základě „Pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu Habrůvka“. Podle přechodných ustanovení čl.II, odst.6, zákona č. 350/2012 Sb., byl 
koncept ÚP Habrůvka dokončen podle dosavadních právních předpisů včetně schválení 
Pokynů. O návrhu zpracovaném na základě těchto Pokynů se vedlo řízení o územním plánu. 
Ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb, ve znění účinném od 01.01.2013, se v tomto 
případě nepoužily, z toho důvodu nebylo tedy požádáno i o stanovisko krajského úřadu dle 
§50, odst.7). Poslední stanovisko krajského úřadu z hlediska koordinace širších vztahů bylo 
vydáno 04.07.2012 pod čj. JMK 63304/2011 a nemohlo tedy obsahovat aktuální informace 
zejména ve vztahu k Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Pořizovatel tedy znovu požádal krajský úřad o stanovisko 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, k návrhu Územního plánu 
Habrůvka před jeho vydáním (dále návrh ÚP).  

Stanovisko Pořizovatel obdržel dne 07.02.2014 pod č.j. JMK 2799/2014, Sp. Zn. S-JMK 
2799/2014 ze dne 04.02.2014. 

5.1.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno (§50, odst.7) 

(stanovisko ze dne 04.02.2014)  

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad (dále jen pořizovatel), 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 
ÚP Habrůvka.  

Návrh ÚP Habrůvka byl zpracován po projednání konceptu na základě „Pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu Habrůvka“(dále Pokyny). Podle přechodných ustanovení 
čl. II odst. 6 stavebního zákona byl koncept ÚP Habrůvka dokončen podle dosavadních 
právních předpisů včetně schválení Pokynů. O návrhu zpracovaném na základě Pokynů se 
přímo vedlo řízení o ÚP. Ustanovení § 50 a 51 stavebního zákona, ve znění účinném od 
01.01.2013, se v tomto případě nepoužila, nebylo tedy požádáno o stanovisko krajského 
úřadu dle §50, odst. 7 stavebního zákona.  
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Pořizovatel před vydáním ÚP Habrůvka žádá o stanovisko k návrhu ÚP z hledisek zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), 
sděluje po posouzení ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona následující stanovisko:  

1. Základní údaje o návrhu ÚP Habrůvka  

Pořizovatel: Městský úřad Blansko, Stavební úřad, oddělení územního plánování a 
regionálního rozvoje  

Projektant: LÖW & spol., s.r.o., Vranovská 102, 614 00 Brno, Ing. arch. Milada 
Chroboczková  

Datum zpracování: prosinec 2013  

2. Posouzení návrhu ÚP Habrůvka z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy 

Návrh ÚP Habrůvka vychází ze stávajícího funkčního a prostorového uspořádání území, 
přírodních podmínek a širších vztahů. Obec Habrůvka leží v jihovýchodní části okresu 
Blansko, převážně na území Moravského krasu. Vzhledem k poloze obce v zájmovém území 
města Brna, které je z obce dobře dostupné, a vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí 
lze předpokládat další zájem o výstavbu. 

Obec má dochovalou historickou urbanistickou stopu – původní náves a plochy navazující 
severně. Samostatnou částí je menší zastavěné území Josefov s několika rodinnými domy a 
areálem dříve využívaným pro výrobu (v současnosti brownfields). Stávající urbanistické 
uspořádání bude zachováno. Urbanistická koncepce rozvoje obce je založena na využití 
zastavěného území a ploch, které na souvisle zastavěné území přímo navazují. 

Obec má převážně funkci ubytovací. Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení byl stanoven 
s ohledem na poskytnutí možnosti výstavby i pro zájemce, kteří v současnosti nejsou občany 
obce. Většina občanské vybavenosti bude dostačující i při nárůstu počtu obyvatel, další 
vybavenost je možno realizovat v rámci ploch pro bydlení nebo smíšené občanské 
vybavenosti a bydlení. V areálu bývalého zemědělského družstva je navržena plocha pro 
občanskou vybavenost pro sport (víceúčelová plocha pro sport a kulturní akce). V ÚP nejsou 
navrhovány samostatné plochy pro výrobu vzhledem k tomu, že se obec nachází v CHKO. 
Pro areál brownfields v části Josefov je stanovena funkce smíšená výrobní a občanské 
vybavenosti. Výrobní a nevýrobní služby jsou podmíněně přípustné také v plochách 
občanské vybavenosti. Významnou funkci nejen pro obyvatele obce, ale i pro návštěvníky 
má v řešeném území rekreace, zejména krátkodobá. Obec je součástí rekreačního zázemí 
města Brna. Pro rekreaci jsou využívány některé původní rodinné domky v obci, nové plochy 
pro individuální rekreaci nejsou navrhovány, předpokládá se využití některých stávajících 
neobydlených objektů. Zařízení hromadné rekreace se zde nenachází, v ÚP je však 
navržena plocha, která toto využití (penzion) umožní. Na katastrálním území jsou dobré 
podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Pro rozšíření stávající sítě cyklotras budou využity 
některé účelové komunikace (stávající nebo navržené k obnově či doplnění). 

Rozvoj technické a dopravní infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje, 
ÚP navrhuje chybějící dopravní a technickou infrastrukturu nebo její doplnění. 

Katastrálním územím obce prochází silnice III/37445 Adamov – Josefov – Křtiny a III/37446 
Křtiny – Habrůvka, která připojuje obec na silnici III/37445, a to na západním okraji obce 
Křtiny. Silnice III/37446 v obci končí. V Adamově se silnice III/37445 připojuje na silnici 
III/374 Jevíčko – Boskovice – Blansko – Brno a tím připojuje obec na krajské město. Silnice 
III/37444 připojuje obec na II/374 v Blansku, která je jako obec s rozšířenou působností 
nejbližším sídlem státní správy pro Habrůvku. 
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Obcí procházejí cyklotrasy – po silnici III/37446 cyklotrasa č. 5081 – Kotvrdovice – Jedovnice 
– Bukovina – Křtiny – Habrůvka – Klepačov a č. 5077 Habrůvka – Josefov – Nový Hrad – 
Josefovské údolí – Arboretum MZLU – Jedovnice. V Klepačově je připojena cyklotrasa č. 
5081 na "Jantarovou stezku", která je vedena od Jadranu po Balt a je v území stabilizována. 
Tímto způsobem je obec zapojena do významné turistické oblasti Moravského krasu. Na 
území obce jsou cyklotrasy vedeny po stávajících silnicích, místních a účelových 
komunikacích (včetně krajské cyklistické sítě). 

Obec Habrůvka má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, je zásobována ze 
skupinového vodovodu Křtiny – Habrůvka. V místní části Josefov veřejný vodovod 
vybudován není, objekty jsou zásobovány z individuálních zdrojů – vlastních studní. Při 
zpracování ÚP obce Habrůvka je dodržena koncepce obsažená v Plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Jihomoravského kraje (PRVK JMK). Stávající stav zásobení pitnou vodou je 
vyhovující, do budoucna se předpokládá pouze rozšíření vodovodu do nově navržených 
lokalit zástavby. V ÚP byl vymezen koridor pro přeložku vodovodního přivaděče do obce, a 
to tak, aby probíhal mimo vymezenou zastavitelnou plochu pro bydlení a podél účelové 
komunikace. 

V souladu se schváleným PRVK JMK je navržena nová splašková kanalizace, která bude 
odvádět pouze odpadní vody z domácností a provozoven. Stávající kanalizace bude i nadále 
využívána pro odvedení dešťových vod do potoka pod obcí. Likvidace splaškových vod bude 
řešena výtlakem odpadních vod z Habrůvky na stávající ČOV Křtiny, která bude společná 
pro obě obce. Návrhové plochy dle ÚP bude možno napojit na navržené úseky splaškové 
kanalizace, areál v místní části Josefov bude mít individuální likvidaci splaškových vod. 

Předpokládaný potřebný příkon elektrické energie pro plánovaný rozvoj obce bude zajištěn 
ze stávající distribuční soustavy po jejím rozšíření, úpravě a výstavbě nových trafostanic 
včetně přípojky vysokého napětí. Je navržena změna nadzemního elektrického vedení 
vysokého napětí na kabelové v Národní přírodní rezervaci Habrůvecká Bučina a Býčí skála. 
Obec je v celém rozsahu plynofikována. Napojena je z vlastní regulační stanice VTL/NTL 
umístěné na severovýchodním okraji obce, která je připojena z VTL plynovodu Rudice – 
Křtiny. Veškeré požadavky na dodávku zemního plynu vyplývající z návrhu ÚP budou 
zajištěny prostřednictvím stávající distribuční sítě NTL v obci, která bude rozšířena k 
navrhovaným plochám. Místní část Josefov plynofikovaná není, ani v návrhovém období s 
plynofikací není uvažováno. 

Koncepce uspořádání krajiny respektuje stav daný jejím současným uspořádáním. Její 
součástí je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení 
územního systému ekologické stability a zabezpečení prostupnosti krajiny. Větší část 
katastrálního území náleží do CHKO Moravský kras a do území soustavy Natura 2000, do 
řešeného území zasahují také zvláště chráněná území. V území se vyskytuje řada jeskyní a 
další související přírodní jevy. Ochrana krajiny a krajinného rázu je ve větší části řešeného 
území zajištěna plošnou ochranou CHKO. Charakter krajiny je v ÚP zachován, základní 
krajinné hodnoty jsou stabilizovány. V ÚP jsou navrženy místní a účelové komunikace pro 
zlepšení prostupnosti území a obsluhu navrhovaných lokalit. 

Převážná část katastrálního území náleží do nadregionálního biocentra Josefovské údolí. 
Nadregionální a regionální biokoridory vycházejí z tohoto biocentra již mimo řešené území, 
lokální úroveň ÚSES v katastru obce zastoupena není. Návrh ÚSES vychází z odvětvového 
podkladu orgánů ochrany přírody „Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního 
systému ekologické stability“. Řešení ÚSES je provázáno se stávajícími či navrženými 
řešeními ÚSES v územně plánovacích dokumentacích navazujících obcí. 

Navrhované řešení ÚP bylo vyhodnoceno z hlediska koordinace využívání území a širších 
vztahů v rozsahu vazeb na okolní obce a jejich platnou nebo rozpracovanou územně 
plánovací dokumentaci. Koncepce rozvoje území obce, koncepce uspořádání krajiny i 
koncepce veřejné infrastruktury obsažená v návrhu ÚP je koordinována s ohledem na širší 
územní vztahy. 
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3. Posouzení návrhu ÚP Habrůvka z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

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

Při zpracování ÚP byly uplatňovány republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008. 

B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byly 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo 
opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno. To je v ÚP Habrůvka zohledněno. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

5.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 SZ (řízení o vydání 
územního plánu)  

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
(koordinované stanovisko) 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko) 

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 JMK, 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 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 
12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,  
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
14. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 
15. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnil ve stanovené lhůtě stanoviska 
k částem řešení, které byly změněny oproti konceptu ÚP. 

5.2.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno (stanovisko ze dne 
18.09.2013) 

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

A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP) 
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OŽP vydal ke konceptu územního plánu Habrůvka stanovisko v rámci projednání konceptu 
podle ustanovení § 48 odst. 3 stavebního zákona ve znění účinném do 31.12.2012 v rámci 
koordinovaného stanoviska pod č. j. JMK 40601/2012, ze dne 22.05.2012. 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá k uvedenému návrhu 
připomínky. Části, které byly od projednání konceptu změněny, nejsou takového rozsahu, 
aby byly negativně dotčeny zájmy ochrany ZPF. 

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

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu územního plánu 
Habrůvka“ v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu konceptu 
ÚP na soustavu Natura 2000, nemá k částem řešení, které byly od projednání konceptu 
změněny v tomto směru další připomínky. 

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany 
přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny touto koncepcí a k jejichž uplatnění je příslušný 
zdejší krajský úřad. 

3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší, příslušný podle ust. § 11 odstavce 2 písmene a) 
výše uvedeného zákona po posouzení předložené dokumentace souhlasí s „Návrhem 
územního plánu Habrůvka“. 

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně 
ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje č. 
384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, 
oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických 
uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 
Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 11/2012. 

4. 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: 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, při projednání Návrhu zadání 
územního plánu Habrůvka v rámci koordinovaného stanoviska (č.j. JMK 31536/2011 ze dne 
30.03.2011) uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Habrůvka na životní 
prostředí a následně vydal souhlasné stanovisko k variantě B předloženého Konceptu 
územního plánu Habrůvka v rámci projednání konceptu podle § 48 odst. 3 stavebního 
zákona ve znění účinném do 31.12.2012 v rámci koordinovaného stanoviska pod č. j. JMK 
40601/2012, ze dne 22.05.2012. Toto stanovisko zůstává v platnosti. Části řešení, které byly 
od projednání konceptu změněny, nemají vliv na znění uvedeného stanoviska. 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení 
předloženého návrhu, které byly od projednání konceptu změněny, připomínky. 

B) stanovisko odboru dopravy 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (KrÚ JMK OD) za použití ustanovení § 4 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen stavební zákon), a podle 
ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen zákon), 
uplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od 
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společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního 
plánu. 

Odůvodnění 

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona 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 dotýkající se řešení silnic II. a III. třídy respektují požadavky KrÚ JMK OD ze 
společného projednání konceptu. 

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 tedy nejsou dotčeny zájmy 
v kompetenci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
nadřízený orgán podle stavebního zákona, upozorňuje, že popis souladu ÚP Habrůvka s 
Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) v části 
odůvodnění (kapitola 2.4.3.) není zcela přesný ani úplný. Dle PÚR ČR 2008 schválené 
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009 patří obce z ORP 
Blansko do rozvojové oblasti OB3 – Brno, část obcí mimo rozvojovou oblast leží na 
rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné 
dopravní cesty. „Zpřesnění“ rozvojových oblastí a os (tedy jejich vymezení v rozlišení podle 
území jednotlivých obcí) přísluší dle čl. 39 PÚR ČR 2008 zásadám územního rozvoje. V 
současné době tedy nelze dovozovat (ani z příslušnosti území obce do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností) jmenovité zařazení obce Habrůvka do rozvojové oblasti OB3. 

OÚPSŘ proto požaduje upravit kapitolu v uvedeném smyslu a doporučuje přesněji 
formulovat odůvodnění, proč je k ÚP Habrůvka vztažen úkol pro rozvojovou oblast Brno OB3 
(vytvořit územní podmínky pro rozvoj rekreačního potenciálu okolí Brna), případně jaký je 
vztah řešeného území k rozvojové ose OS9 (zda některé faktory uvedené v důvodech pro 
vymezení této rozvojové osy mohou ovlivnit území řešené územním plánem). Dále je 
zapotřebí doplnit informaci, jak byly v ÚP uplatněny republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území, popř. zda je řešené území dotčeno některými 
koridory a plochami dopravní či technické infrastruktury či jinými rozvojovými záměry 
řešenými v PÚR ČR 2008. 

OÚPSŘ doporučuje pro lepší zdokumentování návazností ve výkresu širších vztahů zakreslit 
hranice řešeného území a navazujících katastrů. 

K dalším částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání upraveny, nemá 
OÚPSŘ připomínky. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Odůvodnění bylo doplněno dle výše uvedených připomínek. 

5.2.2 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko ze 
dne 09.09.2013) 

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: 
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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 
Územního plánu Habrůvka ve smyslu § 18 citovaného zákona žádné připomínky. 

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 výše uvedenému návrhu Územního plánu Habrůvka 
připomínky. 

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

předpisů, nemáme připomínky k návrhu Územního plánu Habrůvka. 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému návrhu Územního plánu 
Habrůvka připomínky, platí podmínky z předchozích stanovisek. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k návrhu 
Územního plánu Habrůvka žádné připomínky. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.6 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

5.2.7 Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

S návrhem územního plánu Habrůvka se souhlasí. Vzhledem k nutnosti eliminace resp. 
minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům 
životních podmínek je nutné respektovat následující požadavky: 

 Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku 
ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb) lze do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že 
celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených 
pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.  
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi  

 Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či 
stávající lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených 
právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně 
vibrací.  
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Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Po konzultaci a dohodě Pořizovatele a zástupce KHS byla doplněna a opravena textová část 
výroku v kapitole F.1. 

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

Protože nejsou v k.ú. Habrůvka dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá 
MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání 
připomínek a s projednáním návrhu územního plánu souhlasí. 

Pro úplnost uvádíme, že v k.ú.Habrůvka jsou evidována poddolovaná území z minulých 
těžeb. Dále uvádíme, že v tomto prostoru není evidováno žádné sesuvné území. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

5.2.9 ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 

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), v 
platném znění, v k.ú. Habrůvka v Jihomoravském kraji není evidován žádný dobývací 
prostor. S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 cit. zákona č. 
44/1988 Sb., v platném znění, zdejší úřad k Vašemu záměru v předmětném katastrálním 
území nemá připomínek. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.12 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,  

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.14 Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 

Stanovisko do řízení neuplatnil. Pořizovatel požádal Správu CHKO Moravský kras 
prostřednictvím e-mailu o posouzení návrhu ÚP z hlediska odvětvového dokumentu orgánů 
ochrany přírody Jihomoravského kraje pod názvem „Koncepční vymezení regionálního a 
nadregionálního územního systému ekologické stability“, který byl odsouhlasen příslušnými 
orgány ochrany přírody zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR JMK).  

Návrh ÚP Habrůvka byl zpracován na základě „Pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu Habrůvka“. Podle přechodných ustanovení čl.II, odst.6, zákona č. 350/2012 Sb., byl 
koncept ÚP Habrůvka dokončen podle dosavadních právních předpisů včetně schválení 
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Pokynů. O návrhu zpracovaném na základě těchto Pokynů se vedlo řízení o územním plánu. 
Ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb, ve znění účinném od 01.01.2013, se v tomto 
případě nepoužily. Koncept ÚP byl projednáván v době, kdy byly platné ZUR JMK,  
stanovisko Správy CHKO MK Pořizovatel rovněž ještě v době platnosti ZUR JMK. 
Stanovisko tedy nemohlo obsahovat posouzení souladu ÚP s odvětvovým dokumentem po 
zrušení ZUR JMK. V k.ú. Habrůvka byl vymezen nadregionální biokoridor NRBC Josefovské 
údolí. 

Posouzení Pořizovatel obdržel e-mailem dne 02.12.2013 (založeno ve spisu Pořizovatele), 
kde Správa CHKO MK sdělila, že vymezení nadregionálního biocentra Josefovské údolí se 
shoduje s odvětvovým dokumentem. V k.ú. Habrůvka je vymezen pouze nadregionální 
biocentrum NRBC 31. 

5.2.15 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, 
Brno 

Stanovisko neuplatnil. Na základě telefonické domluvy zástupce VUSS a Pořizovatele byla 
doplněna textová část v kapitolách A.2.15 , 4.F.1 a 8.1.2. 

5.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §53 SZ, odst.1 (připomínky 
a námitky) 

Dle ustanovení § 53, odst.1) 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 ÚP.  

Vyhodnocení Pořizovatel zaslal dle § 53, odst.1) SZ dotčeným orgánům a krajskému úřadu a 
vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Vyhodnocení zaslal Pořizovatel níže uvedeným dotčeným orgánům: 

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

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno 
3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno 
4. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  
5. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
6. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště 
Blansko 
9. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   
10. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 
11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 
12. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 
13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, (nadregionální ÚSES) 

14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
15. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 
16. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 
 
Z výše uvedených dotčených orgánů zaslal stanovisko pouze Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Městský úřad Blansko, Odbor životního 
prostředí, Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko a Správa CHKO Moravský Kras. 
Všechna stanoviska byla souhlasná. Dotčené orgány souhlasily s vyhodnocením. 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ, 

Koncept a návrh územního plánu Habrůvka vytváří podmínky pro rozvoj tří pilířů udržitelného 
rozvoje: životní prostředí, hospodářský rozvoj území a soudržnost společenství obyvatel 
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území. Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je i posouzení vlivů na životní 
prostředí a na území soustavy Natura 2000. 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (LÖW & spol., s.r.o.), včetně 
Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 (Mgr. Ivana Paukertová, březen 
2012) a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (LÖW & spol., s.r.o. únor 
2012), bylo projednáno jako součást Konceptu ÚP Habrůvka (samostatná dokumentace).  

Závěry dokumentů, byly zapracovány do Pokynů a následně zohledněny v návrhu ÚP 
Habrůvka. 

6.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (LÖW & 
spol., s.r.o.),  

Vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území byl vypracován zpracovatelem 
územního plánu Habrůvka, společností LÖW & spol., s.r.o. Vyhodnocení provedla Ing.arch. 
Milada Chroboczková, Dr. Pavel Hartl, CSc., Ing. Jiří Vysoudil a Ing. Miloslava Škvarilová. 
Toto vyhodnocení bylo zpracováno v samostatné příloze v březnu 2012. 

Návrh ÚP zohledňuje současné potřeby území a také potřeby rozvoje pro zabezpečení 
rozvoje území (a to všech složek bydlení, výroby, rekreace a veřejné infrastruktury, krajiny).  

Při návrhu byly zohledněny všechny silné stránky a příležitosti, a také slabé stránky a 
ohrožení. Silné stránky a příležitosti byly v maximální možné míře využity pro návrh a dále 
bylo snahou slabé stránky a ohrožení v maximální míře eliminovat nebo alespoň jejich účinky 
zmírnit. Celý návrh byl proveden s cílem zajistit vyvážený rozvoj území při minimalizaci 
dopadů na životní prostředí.  

V průběhu tvorby návrhu ÚP byly navrhované plochy posuzovány z hlediska vlivů na ŽP a 
návrh byl korigován – některé plochy byly vyloučeny, jiné zařazeny podmíněně. Zvažována 
byla plocha řešená již dříve pro bydlení – plocha Ha16 – byly posuzovány možné negativní 
vlivy a dopady na složky ŽP této plochy a ploch bydlení B1a+B1b (dříve ve změně platného 
ÚP označena Ha10), B2a+B2b+B2c a bylo shledáno, že je vhodnější tyto do ÚP zařadit a z 
Ha16 zařadit jen malou část.   

Přitom jednotlivé navrhované plochy byly navrženy tak, aby neměly významný negativní vliv 
na životní prostředí – a to při respektování podmínek stanovených v ÚP (podmínky využití 
území pro konkrétní navrhovanou funkční plochu, regulativy pro plochy s rozdílným 
způsobem využití a respektování limitů využití území) a Opatření uvedených v části A) 
Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí, a také respektování urbanistické koncepce 
(oddělenosti ploch výroby a bydlení) - navrhovaným členěním a návrhem v ÚP jsou 
vytvořeny předpoklady pro dobré životní prostředí v zastavěném území obce Habrůvka a 
také v zastavitelných plochách.   

Přesto z hlediska vlivů na jednotlivé složky může mít návrh ÚP Habrůvka v některých 
případech mírné negativní vlivy na vybrané složky ŽP jako je krajinný ráz, ochrana přírody, 
soustava NATURA 2000. Naopak pozitivní vlivy lze očekávat zejména na půdu (řešení 
erozní ohroženosti), podzemní a povrchové vody (splašková kanalizace a ČOV), 
obyvatelstvo a hmotné statky (hodnoty území). Na základě vyhodnocení vlivu návrhu ÚP na 
ŽP je třeba následující:  

- pro plochu pro občanskou vybavenost OV2 (penzion) – respektovat hranici 
NATURA 2000 a pro záměr OV2 zpracovat biologické hodnocení z hlediska vlivu na 
biotop T1.1 a okraj EVL Moravský kras; 

- pro plochu OV3 - vyloučit veškeré činnosti, které by mohly ohrozit čistotu vody 
vzhledem k přítomnosti naturového druhu ve vodních tocích; 

- pro všechny zastavitelné plochy – důsledné odvedení  a likvidace splaškových vod.   
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Závěrem vyhodnocení je možno uvést, že v rámci daných limitů rozvoje území obce, jakými 
jsou především limity populačního potenciálu, limity ochrany přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot a bariéry dané zájmy ochrany přírody, krajiny, ZPF a PUPFL, 
technickými limity apod., představuje územní plán komplexní dokument, vytvářející rámcové 
podmínky pro pozitivní řešení k harmonickému, vyváženému a dlouhodobě udržitelnému 
rozvoji. 

Navržené řešení územního plánu vytváří dostatečné podmínky pro předcházení zjištěným 
rizikům budoucího rozvoje při současném stavu poznání a při znalostech stávajícího území. 
Územní plán je koncepčním právním dokumentem a je jedním z podkladů pro následná 
politická rozhodování v území. 

6.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (LÖW & spol., s.r.o. 
únor 2012 

Konečná podoba územního plánu Habrůvka v jedné variantě (variantně byla řešena pouze 
likvidace splaškových vod) byla posouzena v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění. Plochy s identifikovaným významným (kladným i záporným) vlivem na 
životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA hodnocení a byla 
navržena případná zmírňující opatření.  

Dále bylo prověřeno, zda územní plán je v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty 
Jihomoravského kraje.  

Návrhové plochy byly hodnoceny podle funkce: plochy pro bydlení, plochy pro občanské 
vybavení, plochy smíšené, plochy pro veřejná prostranství, plochy pro dopravu, plochy pro 
technickou infrastrukturu, plochy pro vodní hospodářství, plochy zemědělské (protierozních 
opatření), plochy sídelní zeleně. Hodnocen byl jejich vliv na životní prostředí a zdraví 
obyvatelstva, a také pravděpodobný vývoj území k.ú. Habrůvka bez jejich uskutečnění (tzv. 
srovnání s nulovou variantou).  

Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek životního prostředí 
(ovzduší,voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve 
stupnici jako: významný vliv, mírný vliv až zanedbatelný vliv.  

Vliv na veřejné zdraví bylo rámcově posuzováno s ohledem na imisní a hlukové zatížení.   

Každá rozvojová plocha byla podrobena hodnocení spočívající v posouzení kvality 
životního prostředí v okolí záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí 
z realizace záměru, návrhu opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů a 

doporučení či nedoporučení realizace (případně návrh varianty alternativní).  

Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Územního plánu Habrůvka a vzhledem k 
současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke 
všem souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že návrh Územního plánu Habrůvka bude 
akceptovatelný za uskutečnění následujících opatření: 

Plochy pro bydlení individuální (B1a, B1b, B2a, B2b, B2c, B3a, B3b, B54)  

Doporučená opatření: 

 pro záměry na plochách B1a, B2a, B2b, B2c jako celek zpracovat územní studii 
z hlediska možného negativního vlivu na krajinný ráz,     

 u záměrů pro bydlení zajistit likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, 
splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti, 

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

 minimalizovat zábory ZPF na nezbytnou skutečnou zastavěnou plochu.    

Plochy pro občanskou vybavenost (OV1, OV2, OV3) 
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Doporučená opatření: 

 pro záměr OV2 prověřit stav přírodního biotopu T1.1 a okraj EVL Moravský kras.  
Plochy smíšené (S1, S2) 

Doporučená opatření: 

 u záměrů v další fázi navrhnout likvidaci a neškodné odvedení všech odpadních vod, 
splaškových i dešťových vzhledem ke krasové oblasti,  

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

Plochy pro veřejná prostranství (ZV1, ZV2) 

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována. 

Plochy pro sídelní zeleň (ZB1, ZB2)   

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována. 

Plochy dopravní infrastruktury (MK1 – MK4, UK1 – UK14, PK1, D1) 

Doporučená opatření: 

 v prováděcí  PD  dořešit  likvidaci dešťových vod z povrchu, případně navrhnout opatření 
k ochraně půdního profilu před možným znečištěním z provozu na komunikacích. 

Plochy pro technickou infrastrukturu (T1, T2) 

Doporučená opatření: 

 z hlediska posouzení obou variant plochy T 1, která souvisí s odkanalizováním obce, se  
doporučuje varianta B – tedy vybudování čerpací stanice s výtlakem na ČOV Křtiny.  

Plochy zemědělské (Z1 – Z8)   

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována.   

Plochy pro vodní a vodohospodářské (P1a, P1b, P1c, P1d) 

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována.   

Výše uvedená doporučení byla zapracována do kapitoly F. výrokové části územního 
plánu. 

6.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 (Mgr. Ivana 
Paukertová, březen 2012 

Podle závěru Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000 Hodnocená 
koncepce „Koncept územního plánu Habrůvka“ ve variantě A nemá významný negativní vliv 
na žádný z předmětů ochrany ani celistvost EVL CZ0624130 Moravský kras. Stejně tak 
hodnocená koncepce „Koncept územního plánu Habrůvka“ ve variantě B nemá významný 
negativní vliv na žádný z předmětů ochrany ani celistvost EVL CZ0624130 Moravský kras. 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

STAVEBNÍHO ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO 

PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, 
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Návrh ÚP Habrůvka byl zpracován na základě „Pokynů pro zpracování návrhu územního 
plánu Habrůvka“. Podle přechodných ustanovení čl.II, odst.6, zákona č. 350/2012 Sb., byl 
koncept ÚP Habrůvka dokončen podle dosavadních právních předpisů včetně schválení 
Pokynů. O návrhu zpracovaném na základě těchto Pokynů se vedlo řízení o územním plánu. 
Ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb, ve znění účinném od 01.01.2013, se v tomto 
případě nepoužily. 

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bylo projednáváno zároveň s konceptem ÚP 
Habrůvka. Krajský úřad uplatnil k vyhodnocení vlivů stanovisko (č.j. JMK 40601/2012 ze dne 
22.05.2012), které bylo zapracovány do Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Habrůvka.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů a podle 
ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, vydal podle ust. § 10i zákona č. 100/2001 Sb., a podle ust. § 48 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko 
k variantě B Konceptu územního plánu Habrůvka (tj. výtlak na čistírnu odpadních vod ve 
Křtinách). Zároveň konstatoval, že podmínky a doporučení pro jednotlivé plochy s rozdílným 
způsobem využití, které jsou uvedeny v kapitole č. 7 dokumentu „Vyhodnocení vlivů na 
životní prostředí“ (zpracovatel: Ing. arch. Jiří Löw, únor 2012), jsou v plném rozsahu 
zapracovány do části F návrhu výroku. Jiné podmínky nebyly stanoveny. 

8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kap. 4 textové části Odůvodnění 
zpracovatele - příloha č. 1 OOP. 

9. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, 

Vyhodnocení využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch je uvedeno v kap. 7 textové části Odůvodnění zpracovatele - příloha č. 1 OOP. 

10. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ, 

Vyhodnocení je obsaženo v kapitole 2.4.1 Odůvodnění zpracovatele - příloha č. 1 OOP. 

V době zpracování konceptu ÚP Habrůvka byly Zásady územního rozvoje JMK platné. 
K jejich zrušení došlo až v době zpracování Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Habrůvka. 
Součástí Konceptu byl návrh prvků ÚSES nadmístního významu. Kódy skladebných částí 
prvků byly popsány dle podkladů, ze kterých vycházel zpracovatel Konceptu. Názvosloví dle 
ZUR JMK nebylo použito. V návrhu ÚP nebylo názvosloví upravováno. Stávající krajská 
silniční síť byla respektována a uvedena v kapitole 4.D.1 Odůvodnění.  

11. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Habrůvka na zasedání konaném dne 
08.06.2011, přijetím usnesení č. 15.  

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Habrůvka byly schváleny Zastupitelstvem obce Habrůvka 
usnesením č. 13.3. na zasedání dne 19.03.2013. jednalo se však o Pokyny dle právních 
předpisů platných do 31.12.2013 po projednání konceptu ÚP.  

Návrh Územního plánu Habrůvka (dále ÚP Habrůvka) byl zpracován na základě „Pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu Habrůvka“. Podle přechodných ustanovení čl.II, odst.6, 
zákona č. 350/2012 Sb., byl koncept ÚP Habrůvka dokončen podle dosavadních právních 



21 
 

předpisů včetně schválení Pokynů. O návrhu zpracovaném na základě těchto Pokynů se 
vedlo řízení o územním plánu. Ustanovení § 50 a 51 zákona č. 183/2006 Sb, ve znění 
účinném od 01.01.2013, se v tomto případě nepoužily. 

Vyhodnocení splnění Zadání a Pokynů je uvedeno v kap. 1.5 textové části Odůvodnění - 
příloha č. 1 OOP. 

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 

STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 

VYMEZENÍ, 

V Územním plánu Habrůvka nejsou navrhovány žádné náležitosti nadmístního významu, 
které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.  

13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Vyhodnocení je uvedeno v kap. 6 textové části Odůvodnění- příloha č. 1 OOP. 

14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené námitky ve 
smyslu ust. §53, odst.1 stavebního zákona: 

14.1 Richard Král, Habrůvka 57, 679 05 Křtiny  

(doručena 23.09.2013 na obec Habrůvka) 

Pozemek parc.č. 356/42 v k.ú. Habrůvka. 

Jako vlastník parcely 356/42 nesouhlasím s územním plánem, konkrétně se stavbou MK 1, 
pro kterou mi má být část pozemku vyvlastněna. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh místní komunikace MK1 jako veřejně prospěšná stavba 
bude v návrhu ÚP ponechán. 

Odůvodnění: 

Pozemek parc.č. 356/42 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen z větší části do 
stabilizovaných ploch individuálního bydlení venkovského charakteru BIv. Severní okraj 
pozemku je dotčen návrhem veřejného prostranství ZV4, návrhem místní komunikace MK1 a 
návrhem sítí veřejné technické infrastruktury. Veřejné prostranství je zařazeno do veřejně 
prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo, místní komunikace MK1 a kabel 
elektrického vedení VN1 jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva 
k pozemkům vyvlastnit. Toto veřejné prostranství včetně MK1 a sítí technické infrastruktury 
je zařazeno do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. 

Namítající nesouhlasí se stavbou MK1, pro kterou má být uplatněn institut vyvlastnění. 
Námitka byla uplatněna rovněž ke Konceptu ÚP. Oproti konceptu je zde navržena plocha 
veřejného prostranství ZV4. 

Podle Odůvodnění kap. 4.D.1 má navrhovaná místní komunikace MK1 zajišťovat společně 
s komunikací MK2 vstup a obsluhu návrhových ploch B1av, B1az, B1b a B2a, B2b, B2c; celá 
lokalita B1av + B1az +B1b má být řešena územní studií včetně dopravního řešení. MK1 a 
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MK2, jsou vedeny v trasách účelových komunikací, navrženy jsou podle funkční skupiny 
místních komunikací. Všechny nové trasy místních komunikací budou projektovány dle ČSN 
73 6110 „Projektování místních komunikací“ v navržené funkční skupině C, konkrétně u MK1 
doporučuje projektant typ  MO2 8/6/30. Projektant prověřil detailnějším řešením možné 
umístění komunikace a to tak, aby v maximální možné míře respektovala pozemek ve 
vlastnictví obce – p.č. 356/31. Místní komunikace však budou mít větší prostorové nároky 
odpovídající této funkční třídě a nemohou být realizovány pouze v místě stávající účelové 
komunikace o šířce cca 4 m. Návrh ÚP tedy vymezuje plochy pro tyto místní komunikace, 
které zasahují i do sousedních pozemků, v tomto případě do pozemku parc.č. 356/42.  

Konkrétní dělení pozemků a uspořádání sítí technické infrastruktury bude předmětem řešení 
územní studie pro navazující lokalitu bydlení B1av a B1az, která bude s vlastníky pozemků 
konzultována. Územní studie bude navržena tak, aby bylo minimalizováno dotčení p.č. 
356/42 a nebyla dotčena zídka, ale nelze vyloučit, že dojde k dotčení pozemku p.č. 356/37 
dopravní stavbou a liniovými stavbami, protože p.č. 356/31 vedená v KN jako ostatní plocha, 
v majetku Obce Habrůvka  nemá dostatečné šířkové parametry.  

Dle sdělení obce probíhají v současné době jednání s vlastníkem pozemku o směně 
pozemku za sousední ve vlastnictví obce. 

14.2 Libuše Michalcová, Otaslavice 201, 798 06  

(doručena 23.09.2013 na město Blansko) 

Pozemek parc.č. 356/46 v k.ú. Habrůvka. 

Zasílám nesouhlasné vyjádření k návrhu územního plánu obce Habrůvka, konané dne 19. 
září 2013, kde jsem vlastníkem parcely č. 356/46. Dle tohoto plánu by byla znehodnocena 
výše uvedená parcela, ať výstavbou H10 nebo inženýrskými sítěmi.  Tato parcela je již 
částečně znehodnocena, neboť v její dolní části vede vysokotlaké plynové potrubí včetně 
ochranného pásma. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrhová plocha bydlení B1av bude ponechána v návrhu ÚP 
v projednaném rozsahu. 

Odůvodnění: 

Pozemek parc.č. 356/46 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen částečně do návrhových 
ploch individuálního bydlení venkovského charakteru Blv – lokalita B1av a částečně je 
ponechán v plochách zemědělských – orná půda ZO. Tato část plochy B1av je zařazena do 
ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní 
studie. 

Namítající nesouhlasí s návrhem zastavitelného území zasahující na část pozemku v jeho 
vlastnictví. Dále uvádí, že v současné době je již pozemek znehodnocen stávajícími sítěmi 
technické infrastruktury – VTL plynovod a vodovod. Námitka byla uplatněna rovněž ke 
Konceptu ÚP. Oproti konceptu byl vypuštěn návrh místní komunikace UK12. 

Návrh ploch pro bydlení byl s úpravami převzat do nového návrhu ÚP z platné změny 
ÚPNSÚ označené Ha10 (schválena dne 6.6.2004). Do území řešeného změnou Ha10 
zasahoval i výše uvedený pozemek. Šíře zastavitelného území lokality B1av nebyla oproti 
Změně Ha10 zásadně měněna, projektanti zastavitelné území vymezili tak, aby budoucí 
pozemky rodinných domů měly dostatečnou plochu pro samotný rodinný dům včetně 
doplňkových staveb a plochu zahrad na okraji zástavby. Podmínkou využití této lokality je 
zpracování územní studie, která bude obsahovat mimo jiné návrh přeparcelování, způsob 
zástavby a vymezení ploch veřejného prostranství zahrnující dopravní a technickou 
infrastrukturu. Vzhledem k rozsahu lokality se předpokládá projednání konkrétního 
uspořádání území s vlastníky pozemků. Bez vzájemných dohod vlastníků však nebude 
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realizace rodinných domů a komunikací v této lokalitě možná. Nelze tvrdit, že návrhová 
plocha bydlení znehodnotí část tohoto pozemku. Pozemek je možné i nadále využívat 
dosavadním způsobem. Územní plán navrhuje budoucí využití pozemků, které naopak může 
část pozemku zhodnotit. Realizace staveb, dělení pozemků apod. je možné pouze za 
předpokladu souhlasu vlastníka.  

14.3 Emil Fiala, Habrůvka 90, 679 05 Křtiny  

(doručena 23.09.2013 na město Blansko) 

Pozemky parc.č. 375/3, 356/76, 356/63, 376/2 v k.ú. Habrůvka. 

Na základě projednání územního plánu obce Habrůvka dle 18. září 2013 zásadně 
nesouhlasím s jejími úpravami OV1, OS, VA, AS1.  

1) Těmito úpravami by došlo k porušení osobního vlastnictví k parcele č. 375/3 a 356/76 
v k.ú. Habrůvka 

2) Dále na parcele č. 356/63 a 376/2 by došlo k narušení celistvosti parcely a 
znehodnocení orné zemědělské půdy, provedením úprav dle úz. plánu – KP, UK 10, 
KZ2, KP, KZ3, Z1, ZL. S tímto zásadně nesouhlasím.  

3) Dále nesouhlasím s vedením UK6 na parcele č. 406/46 a celkovým vedením trasy 
této komunikace, protože by došlo k rozdělení celkové plochy orné zemědělské půdy.  

Své nesouhlasné stanovisko jsem již písemně vyjádřil po prvním projednání ze dne 9. května 
2012 a doručil k rukám Ing. Řehůřkové. Na můj nesouhlas nebyl brát zřetel a byl opět 
zařazen do upraveného územního plánu, s kterým za daných podmínek zásadně 
nesouhlasím. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Pozemky parc.č. 375/3 a 356/76 v k.ú. Habrůvka zůstanou zařazeny 
do návrhových ploch občanské vybavenosti – sport OS. Návrh účelové komunikace 
UK2 a UK6, návrh zatravněného pásu Z1 a návrh P1a (odvodňovací příkop) bude v 
návrhu ÚP ponechán.  

Odůvodnění: 

Pozemky parc.č. 375/3 a 356/76 v k.ú. Habrůvka jsou dle Návrhu ÚP zařazeny do 
návrhových ploch občanské vybavenosti – sport OS, plocha OV1. Pozemky parc.č. 356/63 a 
376/2 jsou zařazeny do stabilizovaných ploch orné půdy ZO, jsou dotčeny návrhem účelové 
komunikace UK2, návrhem zatravněného pásu Z1, návrhem protierozního opatření 
(odvodňovací příkop P1a) WP. Stavba účelové komunikace UK2 je zařazena do veřejně 
prospěšných staveb a protierozní opatření P1a do veřejně prospěšných opatření, pro které 
lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
Část pozemku parc.č. 406/46 je dotčena návrhem účelové komunikace UK6, pozemek je 
zařazen do stabilizovaných ploch zemědělských – orná půda ZO. Stavba účelové 
komunikace UK6 je zařazena do veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva 
k pozemkům vyvlastnit. 

Námitka byla uplatněna rovněž ke Konceptu ÚP. Námitka byla zamítnuta a řešení převzato 
do Návrhu ÚP.  

K námitce č.1) 

Namítající nesouhlasí s návrhem ploch OV1, OS, VA, AS1, je přesvědčen, že těmito návrhy 
by došlo k porušení osobního vlastnictví k parcele č. 375/3 a 356/76 v k.ú. Habrůvka. 

Podle Odůvodnění návrhu ÚP kapitoly. 4.C.2.2 v obci chybí plochy pro sport – hřiště se 
zázemím a plochy pro kulturní akce ve venkovním prostoru. Proto byly navrženy plochy pro 
občanskou vybavenost pro sport v obci OV1, která má sloužit jako víceúčelová plocha pro 
sport a kulturní akce a to na plochách areálu bývalého zemědělského areálu. Plocha OV1 
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byla situována do plochy bývalého areálu živočišné výroby z toho důvodu, že je třeba řešit 
problém existence plochy nevyužívané a devastované s objekty ve špatném stavebně 

technickém stavu, u které také není známo, zda nemůže představovat i ekologické 
nebezpečí, a zároveň tato poloha je výhodná vzhledem k tomu, že plochy pro sport je lépe 
umisťovat mimo centrální část obce z důvodu možného ovlivnění obytné zástavby hlukem a 
také vzhledem k tomu, že spolu s plochou S1 může vytvořit v budoucnosti středisko 
občanské vybavenosti v obci. 

Objekty jsou dlouhodobě nevyužívané, výhodou je návaznost na stávající obytnou zástavbu 
včetně dopravní a technické infrastruktury, rovněž docházková vzdálenost je vyhovující 
oproti vzdálenosti hřiště pod Tyršovým sadem. Vzhledem k existenci objektů původně 
využívaných pro zemědělskou výrobu, později ke skladování, vytváří se vymezením nového 
účelu předpoklad pro zlepšení stavu – odstranění rizik spojených s neudržováním objektů, 
případně nebezpečí z hlediska možné ekologické zátěže i zlepšení estetického. Obec bude i 
nadále podporovat tento záměr a předpokládá postupné získání těchto pozemků a staveb do 
vlastnictví obce. Návrhem územního plánu nedojde k „porušení osobního vlastnictví“, 
pozemky nejsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb, které lze vyvlastnit, územní plán 
stanovuje budoucí využití pozemků. Záměr nemůže být realizován bez souhlasu vlastníků 
pozemků.  

Předmětné území může být opětovně prověřeno v rámci aktualizace územního plánu, kdy se 
vyhodnocuje po 4 letech naplňování koncepce schválené v  územním plánu a v případě 
změny podmínek v území může být pořízena změna územního plánu.  

K námitce č.2): 

Namítající nesouhlasí s navrhovanými změnami označenými KP, UK 10, KZ2, KP, KZ3, Z1, 
ZL, domnívá se, že by došlo k narušení celistvosti parcely a znehodnocení orné zemědělské 
půdy na pozemcích parc.č.  356/63 a 376/2. 

Z důvodu prověření území z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany zadala Obec 
Habrůvka „Studii odtokových poměrů a protierozní ochrany v k.ú. Habrůvka - listopad 2012“, 
vypracovanou Ing. Jiřím Vysoudilem. Z této studie vyplynulo, že pro ochranu zastavěného 
území a zastavitelných ploch před stékáním povrchových vod a vodní erozí je třeba 
realizovat záchytné příkopy označené P1a, P1b, P1c a plochu zatravnění označenou Z1 
kolem záchytného příkopu P1a. Problém stékání vod směrem k obytné zástavbě zde byl 
registrován i v minulosti, což dokladuje i dřívější odvodnění v p.č. 356/65, 356/66, 3777/36, 
377/31, 377/32 zobrazené ve výkrese č. I. Koordinační výkres.    

Dle projektanta územního plánu je nutno pro příkopy a jejich údržbu zajistit příjezd účelovými 
komunikacemi UK2 a UK3. Projektant se zabýval i možností, že samotný navržený 
zatravněný pás Z1 nad navrhovaným příkopem P1a by mohl být využíván jako přístup pro 
údržbu tohoto příkopu a tudíž by účelová komunikace nemusela být navrhována. Zohlednil 
však samostatný problém (požadavek obce) zajištění druhého příjezdu do severovýchodní 
části obce z důvodu možných havárií na stávající (jediné) místní komunikaci. Zmiňovaná 
stávající místní komunikace má zajišťovat rovněž budoucí zásobování a příjezd do nových 
lokalit bydlení. Její šířkové poměry i technický stav jsou však nevyhovující. Je tedy nutné 
uvažovat s návrhem alespoň účelové komunikace zajišťující náhradní přístup např. pro vozy 
hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby apod.. Využití účelových 
komunikací UK2 a UK3 by bylo regulováno. Stávající místní a účelové komunikace mimo 
zastavěné území byly doplněny o návrh doprovodné krajinné zeleně KP.  

Návrhem účelové komunikace UK10 bylo potřeba zajistit dostatečnou plochu pro komunikaci 
pro obsluhu zastavěného území v lokalitě „U cihelny“, aby byl zajištěn bezpečný přístup pro 
majitele rodinných domů v lokalitě, rovněž pro přístup vozů hasičského záchranného sboru, 
zdravotní záchranné služby apod. Krajinná zeleň KZ2 a KZ3 byla zařazena do ÚP na 
základě požadavku dotčeného orgánu – odboru životního prostředí MěÚ Blansko.   

K námitce č.3):  
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Namítající nesouhlasí návrhem místní komunikace UK6, která je částečně navržena na 
pozemku parc..č. 406/46 a dále s celkovým vedením trasy této komunikace, z důvodu 
rozdělení plochy orné půdy.  

Místní komunikace UK6 je navržena v místě historické cesty zajišťující přístup k pozemkům. 
Projektant návrhem obnovy UK6 splnil rovněž požadavek dotčeného orgánu – Státního 
pozemkového úřadu uplatněného do Zadání územního plánu, tj. mimo jiné zachovat původní 
trasy účelových komunikací (v současné době například zorněné) zajišťující přístup 
k pozemkům a průchodnost krajiny, případně navrhnout nové. Původní pozemek určený pro 
obnovu UK6 má však nedostatečnou šířku, proto může dojít při následné realizaci k dotčení 
sousedních pozemků. Dle výše uvedeného dotčeného orgánu byly v roce 2011 zahájeny 
komplexní pozemkové úpravy, jejichž součástí bude i návrh obnovy historických účelových 
cest. Komplexní pozemkové úpravy se projednávají s jednotlivými vlastníky pozemků. 

14.4 František Fiala, Olomučany 320, 679 03  

(doručena 23.09.2013 na město Blansko) 

Pozemek parc.č. 356/61 v k.ú. Habrůvka. 

Na základě informací podaných z veřejné schůze obce Habrůvka, konané dne 18.9.2013, 
nesouhlasím s provedením vymyšleného „protierozního opatření“ na mírně svahovém 
pozemku, který vlastním se sestrou v kat. území 636424 Habrůvka p.č. 356/61, LV 129, za 
kravínem v obci Habrůvka. 

Jedná se o zcela nesmyslné narušení celistvosti pozemků a zničení zemědělské půdy. 
Příkop s obslužnou komunikací a zelený pás.  Uvedené pozemky nikdy nebyly v historii obce 
a majitelů pozemků ohroženy erozí. 

Je to jen spekulativní výmysl několika velmi mladých lidí obce Habrůvka, aby pod hlavičkou 
„EROZE“ byla prosazena nesmyslná cesta, zničena orná půda a všem vlastníkům pozemků 
způsobena hmotná škoda.  

Nemohu souhlasit s tím, aby byla zničena celistvost našich pozemků a znemožněno 
obdělávání pozemků současnou zemědělskou technikou. 

Nové zákony a zákony, které stát připravuje, a jsou ve správním řízení, budou více než 
doposud chránit ornou zemědělskou půdu, proti její benevolentní likvidaci vymyšlenými 
projekty. 

Je mou povinností se bránit i právní cestou proti ohrožení a zničení zemědělské a orné půdy, 
zničení celistvosti lánů a tím znemožnění výnosného obdělávání a ne ztrátového pro 
zemědělce. 

Velmi věřím, že Váš odbor územního plánování nesmyslnou cestu zamítne. V obci je mnoho 
jiných lokalit na stavění rod. domů a ne znehodnotit největší lán orné půdy. 

Má sestra i další majitelé dotyčných pozemků nesouhlasí s cestou, dle jejich ústních 
vyjádření se též budou bránit.  

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh účelové komunikace UK2, návrh zatravněného pásu Z1 a 
návrh P1a (odvodňovací příkop) bude v návrhu ÚP ponechán.  

Odůvodnění: 

Pozemek parc.č. 356/61 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen do stabilizovaných ploch 
zemědělských - orné půdy ZO, je částečně dotčen návrhem ploch občanské vybavenosti – 
sport OS, plocha OV1, návrhem účelové komunikace UK2, návrhem zatravněného pásu Z1 
a návrhem protierozního opatření (odvodňovací příkop P1a) WP. Stavba účelové 
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komunikace UK2 je zařazena do veřejně prospěšných staveb a protierozní opatření P1a do 
veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 

Namítající nesouhlasí s návrhem protierozních opatření na pozemku v jeho spoluvlastnictví 
parc.č. 356/61. Spoluvlastníkem pozemku je paní Jiřina Lovecká, která námitku neuplatnila. 
Proti návrhu ploch občanské vybavenosti OS, které částečně zasahují na předmětný 
pozemek, námitka uplatněna nebyla.  Ke konceptu ÚP námitka ani jedním z vlastníků nebyla 
uplatněna. 

Z důvodu prověření území z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany zadala Obec 
Habrůvka „Studii odtokových poměrů a protierozní ochrany v k.ú. Habrůvka - listopad 2012“, 
vypracovanou Ing. Jiřím Vysoudilem. Z této studie vyplynulo, že pro ochranu zastavěného 
území a zastavitelných ploch před stékáním povrchových vod a vodní erozí je třeba 
realizovat záchytné příkopy označené P1a, P1b, P1c a plochu zatravnění označenou Z1 
kolem záchytného příkopu P1a. Problém stékání vod směrem k obytné zástavbě zde byl 
registrován i v minulosti, což dokladuje i dřívější odvodnění v p.č. 356/65, 356/66, 3777/36, 
377/31, 377/32 zobrazené ve výkrese č. I. Koordinační výkres. Pozemek parc.č. 356/61 
přímo erozí ohrožen nebyl (jak rovněž uvádí namítající), nicméně protierozní ochrana řeší 
především ochranu navazujícího území, konkrétně stávající obytnou zástavu a zástavbu 
budoucí. Dle projektanta územního plánu je nutno pro příkopy a jejich údržbu zajistit příjezd 
účelovými komunikacemi UK2 a UK3. Projektant se zabýval i možností, že samotný 
navržený zatravněný pás Z1 nad navrhovaným příkopem P1a by mohl být využíván jako 
přístup pro údržbu tohoto příkopu a tudíž by účelová komunikace nemusela být navrhována. 
Zohlednil však samostatný problém (požadavek obce) zajištění druhého příjezdu do 
severovýchodní části obce z důvodu možných havárií na stávající (jediné) místní komunikaci. 
Zmiňovaná stávající místní komunikace má zajišťovat rovněž budoucí zásobování a příjezd 
do nových lokalit bydlení. Její šířkové poměry i technický stav jsou však nevyhovující. Je 
tedy nutné uvažovat s návrhem alespoň účelové komunikace zajišťující náhradní přístup 
např. pro vozy hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby apod.. Využití 
účelových komunikací UK2 a UK3 by bylo regulováno. Stávající místní a účelové 
komunikace mimo zastavěné území byly doplněny o návrh doprovodné krajinné zeleně KP. 
Účelové komunikace UK2 a UK3 byly navrženy v této poloze tak, aby plniya svoji funkci a 
aby bylo minimalizováno omezení zemědělské výroby, komunikace byla umístěna 
v maximální možné míře do ochranného pásma VN. 

Návrhem, jak uvádí namítající, dojde k rozdělení předmětného pozemku, nelze však hovořit 
o znemožnění obdělávání. Pozemek bude možné i nadále obdělávat, naopak se zlepší jeho 
zpřístupnění v případě hospodaření jen na tomto pozemku. V současné době je obděláván 
celoplošně společně se sousedními pozemky a přístup k jednotlivým pozemkům je 
realizován vždy ze sousedního. Ponechání velkoplošných lánů se ukazuje právě z hlediska 
vodní eroze jako velmi problematické.  

Předmětné území může být opětovně prověřeno v rámci aktualizace územního plánu, kdy se 
vyhodnocuje po 4 letech naplňování koncepce schválené v  územním plánu a v případě 
změny podmínek v území může být pořízena změna územního plánu.  

Dále k žádosti o zamítnutí cesty odborem územního plánování je nutno uvést, že úřad 
územního plánování, kterým je v tomto případě oddělení územního plánování a regionálního 
rozvoje Odboru Stavební úřad MěÚ Blansko, pouze pořizuje na základě žádosti obce 
Habrůvka podle ust. § 6 odst. 1), bod c) platného stavebního zákona územně plánovací 
dokumentaci a její změny. Tzn. že zajišťuje administrativní stránku procesu, projednávání 
apod. a úkonů vyplývajících z příslušných zákonů, ale o územním plánu rozhoduje 
zastupitelstvo obce (ust.§6, odst 5) stavebního zákona). 

14.5 František Plch a Zdeňka Plchová, Habrůvka 4, 679 05 Křtiny  

(doručena 24.09.2013 na obec Habrůvka) 
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Pozemek parc.č. 356/18 v k.ú. Habrůvka. 

Máme připomínku k návrhu územního plánu, jehož veřejné projednání se konalo 18.9.2013. 
Nesouhlasíme, aby na pozemku p.č. 356/18, který je v našem vlastnictví byla postavena 
trafostanice. Dále navrhujeme, aby komunikace MK1 nešla jen přes naši p.č. 356/18, ale 
částečně i přes obecní mezi regulační stanicí plynu a domem č. 150. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh trafostanice bude ponechán, včetně polohy místní 
komunikace MK1. 

Pozemek parc.č. 356/18 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen částečně do návrhových 
ploch individuálního bydlení venkovského charakteru Blv – lokalita B1av a částečně je 
ponechán v plochách zemědělských – orná půda ZO. Pozemek je dotčen návrhem místní 
komunikace MK1, návrhem účelové komunikace UK1 a návrhem veřejného prostranství 
ZV4. Veřejné prostranství je zařazeno do veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit 
předkupní právo, místní komunikace MK1, trafostanice TS5 a kabel elektrického vedení VN1 
jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
Toto veřejné prostranství včetně MK1 a sítí technické infrastruktury je zařazeno do ploch, ve 
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. 

Namítající nesouhlasí s návrhem trafostanice TS5 a dále navrhují změnu polohy navrhované 
místní komunikace MK1. Námitka byla uplatněna rovněž ke Konceptu ÚP. Oproti konceptu je 
zde navržena plocha veřejného prostranství ZV4. Podání bylo uplatněno jako připomínka, 
pořizovatel ji však vzhledem k obsahu zařadil do námitek podle §52, odst.2 stavebního 
zákona. 

Podle odůvodnění kap. 4.D.2.3 je trafostanice TS5 „K vodojemu“ navržena z důvodu potřeby 
zásobení návrhových ploch pro bydlení – především lokalita  B1av a B1az. Má se jednat o 
zahušťovací trafostanici zděnou kioskovou 1x 630 kVA s podzemní kabelovou přípojkou VN. 
Tato trafostanice je navrhována při stávající regulační stanici plynu tak, aby byl předmětný 
pozemek minimálně dotčen.  

Mezi regulační stanici plynu a pozemek stávajícího RD parc.č. 356/78 nelze komunikaci 
s veřejným prostranstvím umístit, protože prostor zde není pro ni dostatečný. Místní 
komunikace MK1 je navržena ve funkční skupině C, pro kterou projektant doporučuje typ 
MO2 8/6/30. Aby bylo možno plochu pro komunikaci do územního plánu v tomto místě 
navrhnout a tím zajistit možnost její budoucí realizace, byla prověřena potřeba velikosti 
plochy pro ni detailnějším řešením možného umístění komunikace. Stejně tak byla prověřena 
možnost umístění trafostanice. Vzhledem k existenci stávající regulační stanice plynovodu 
v ploše a VTL plynovodu, bylo její umístění konzultováno se správcem obou sítí. Umístění 
trafostanice v severovýchodní části (u ploch B1az, B1av) vyplývá také z požadavku správce 
sítě na zaokruhování vedení VN – mezi trafostanici TS1 (stávající, a v budoucnu správcem 
sítě uvažovanou novou trafostanicí T3 v nové ploše, která TS1 nahradí – z důvodu 
nedostatečné kapacity již pro stávající zástavbu a nemožnosti navýšení příkonu vzhledem ke 
stávajícímu umístění v bezprostředním sousedství rodinného domu).  

Konkrétní dělení pozemků a uspořádání sítí technické infrastruktury a umístění MK1 bude 
předmětem řešení územní studie pro navazující lokalitu bydlení B1av a B1az, která bude 
s vlastníky pozemků konzultována.  

14.6 Ing. Dohnal Milan, Turgeněvova 22, 618 00 Brno  

(doručena dne 25.9.2013 na město Blansko) 

Dne 18. 9. 2013 proběhlo na obecním úřadě v obci Habrůvka veřejné zasedání, které se 
týkalo seznámení s navrhovanými změnami nového územního plánu obce. Tyto změny 
navrhuje zastupitelstvo obce. 
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Některé z navržených změn jsou i přes připomínky, které byly podané na základě návrhu 
územního plánu ze dne 9. 5. 2012, opět obsaženy v nově navrhovaném územním plánu. 
Nezařazení připomínek do předloženého nového návrhu územního plánu nebylo zastupiteli 
řádně zdůvodněno. Z tohoto důvodu podávám připomínky po veřejném projednání znovu. 

Jako majitel pozemku, který se nachází v dotčené lokalitě opět nesouhlasím s navrženou 
změnou územního plánu označenou jako: 

Účelové komunikace. 

Označení UK2 a UK3. Tyto komunikace jsou zcela nepotřebné a zbytečné. Pro dopravní 
obslužnost jsou zcela postačují stávající komunikace. 

Argument zastupitelů, že účelová komunikace UK2 a UK3 má současně sloužit jako 
protierozní opatření označení P1a, P1b a P1c je zcela nesmyslný. Cesta navržená rovně z 
kopce dolů erozi naopak podporuje. Navíc je toto opatření navrženo v lokalitě, kde již po 
staletí probíhá zemědělská činnost a s erozí zde žádné problémy nikdy nebyly. 

Problém s erozí jsem konzultoval s panem Viktorem Polákem (Agos Bio Bukovinka), který 
mě z registru půdy poskytnul snímek erozní mapy dané oblasti. Snímky přikládám v příloze. 

Agos Bio Bukovinka je zemědělské družstvo, které v současnosti obdělává pozemky v 
dotčené oblasti. Dle těchto snímků se celá oblast, pod označením 7902/9 a 7005/2, kde je 
navrženo protierozní opatření P1a, P1b a P1c nachází v oblasti půdy erozí neohrožené!!! 
(zelená barva). 

Pouze ve spodní části celé oblasti je půda erozí mírně ohrožená (žlutá barva). Z tohoto 
důvodu je tato část zcela zatravněná, takže k žádné erozi půdy nemůže dojít. 

A dále v současné době velkou celistvou plochu obdělává zemědělské družstvo, které si 
danou lokalitu cení pro kvalitní ornou půdu. Po zcela bezdůvodném rozdělení velké plochy 
na menší hrozí reálné nebezpečí, že družstvu se již nevyplatí tyto menší plochy obdělávat. 
Pochybuji o tom, že bude v silách jednotlivých vlastníků udržet pozemky v současném stavu. 
Tím pádem může dojít ke znehodnocení pozemků v celé této lokalitě. 

Předpokládám, že toto jsou dostatečné argumenty k tomu, aby byl tento zcela 
neopodstatněný požadavek na účelové komunikace z návrhu územního plánu obce 
Habrůvka odstraněn. 

Zmiňovaná změna územního plánu navržena zastupiteli obce se dotýká velkého počtu 
majitelů pozemků, kterou s majiteli pozemků nikdo nekonzultovat. Tato změna není v 
žádném případě v souladu s potřebami obyvatel obce a nerespektuje soukromý majetek 
občanů. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh účelových komunikací UK2 a UK3, návrh zatravněného pásu 
Z1 a návrh odvodňovacích příkopů P1a, P1b a P1c bude v návrhu ÚP ponechán.  

Odůvodnění: 

Namítající neuvádí pozemek, který je dotčen návrhem protierozních opatření a účelových 
komunikací, Pořizovatel ověřil, že se jedná o pozemky parc.č. 377/6 a 377/39 v k.ú. 
Habrůvka.. Podání bylo uplatněno jako připomínka, pořizovatel ji však vzhledem k obsahu  a 
možného dotčení návrhem ÚP zařadil do námitek podle §52, odst.2 stavebního zákona. 

Pozemek parc.č. 377/6 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen z části do stabilizovaných 
ploch bydlení, kde je již realizována stavba rodinného domu a část do stabilizovaných ploch 
zemědělských - orné půdy ZO. Navrhovaná účelová komunikace UK3, včetně protierozních 
opatření je situována v blízkosti tohoto pozemku.  

Z důvodu prověření území z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany zadala Obec 
Habrůvka „Studii odtokových poměrů a protierozní ochrany v k.ú. Habrůvka - listopad 2012“, 
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vypracovanou Ing. Jiřím Vysoudilem. Z této studie vyplynulo, že pro ochranu zastavěného 
území a zastavitelných ploch před stékáním povrchových vod a vodní erozí je třeba 
realizovat záchytné příkopy označené P1a, P1b, P1c a plochu zatravnění označenou Z1 
kolem záchytného příkopu P1a. Problém stékání vod směrem k obytné zástavbě zde byl 
registrován i v minulosti, což dokladuje i dřívější odvodnění v p.č. 356/65, 356/66, 3777/36, 
377/31, 377/32 zobrazené ve výkrese č. I. Koordinační výkres.    

Dle projektanta územního plánu je nutno pro příkopy a jejich údržbu zajistit příjezd účelovými 
komunikacemi UK2 a UK3. Projektant se zabýval i možností, že samotný navržený 
zatravněný pás Z1 nad navrhovaným příkopem P1a by mohl být využíván jako přístup pro 
údržbu tohoto příkopu a tudíž by účelová komunikace nemusela být navrhována. Zohlednil 
však samostatný problém (požadavek obce) zajištění druhého příjezdu do severovýchodní 
části obce z důvodu možných havárií na stávající (jediné) místní komunikaci. Zmiňovaná 
stávající místní komunikace má zajišťovat rovněž budoucí zásobování a příjezd do nových 
lokalit bydlení. Její šířkové poměry i technický stav jsou však nevyhovující. Je tedy nutné 
uvažovat s návrhem alespoň účelové komunikace zajišťující náhradní přístup např. pro vozy 
hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby apod.. Využití účelových 
komunikací UK2 a UK3 by bylo regulováno. Stávající místní a účelové komunikace mimo 
zastavěné území byly doplněny o návrh doprovodné krajinné zeleně KP. Návrh komunikací 
UK2 a UK3, příkopy P1a, P1b a P1c  budou sloužit primárně k protierozní ochraně území, 
dostupnost území apod. je až využitím druhotným.  

Návrhem dojde k rozdělení pozemků, nelze však hovořit o znemožnění obdělávání. 
Pozemky bude možné i nadále obdělávat, naopak se zlepší jeho zpřístupnění v případě 
hospodaření na jednotlivých pozemcích. V současné době je obděláván celoplošně společně 
se sousedními pozemky a přístup k jednotlivým pozemkům je realizován vždy ze 
sousedního. Ponechání velkoplošných lánů se ukazuje právě z hlediska vodní eroze jako 
velmi problematické.  

Namítající zaslal v příloze dvě zmenšené kopie mapových podkladů poskytnutých 
společností AGOS BIO, a.s..Bukovina s tím, že problematiku eroze půdy konzultoval 
s pracovníkem této společnosti. Výsledek konzultace uveden nebyl. Společnost AGOS BIO, 
a.s. Bukovina neuplatnila žádnou připomínku ani ke Konceptu ani k Návrhu ÚP.  

Výše uvedenou Studii zabývající se protierozními opatřeními v k.ú. Habrůvka zpracovala 
oprávněná osoba, která je odborníkem v dané problematice. Tato studie potvrdila navrženou 
koncepci protierozního ohrožení zpracovanou společností Löw a spol. a převzatou do 
Návrhu ÚP. Oproti Konceptu a původní studii vypracované Ing. M. Štěpánem, která byla 
podkladem pro zpracování Konceptu ÚP, byl návrh účelových komunikací a protierozních 
opatření v Návrhu ÚP redukován. 

V případě pochybností o správnosti tohoto řešení může kdokoliv, kdo nesouhlasí se studií, 
zadat zpracování oponentního posudku, který znovu prověří předmětné území a vyhodnotí 
argumenty pro a proti.  

Navrženým řešením protierozních opatření je dotčeno větší množství vlastníků pozemků, 
k návrhu ÚP však podalo námitku jen několik vlastníků. Nelze tedy tvrdit, že tento návrh není 
v souladu s potřebami obyvatel obce, nelze předjímat názor většiny, pokud není doložen 
adekvátním způsobem. V tomto případě prostřednictvím uplatněných připomínek a námitek. 

14.7 Ing. Zdeněk Černošek, Polní 202, 678 01 Blansko - Klepačov  

(doručena dne 25.9.2013 na město Blansko) 

Pozemek parc.č. 356/32 v k.ú. Habrůvka. 

Jako vlastník pozemku p.č. 356/32 v k.ú. Habrůvka nesouhlasím s navrženou změnou 
vedení místní komunikace MK1 a souvisejících sítí mezi návrhovými plochami B1az a B1av. 

Odůvodnění: 
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Navrhovaná změna předpokládá jednostranné zvětšení záboru mého pozemku p.č. 356/32 
až na cca. 500 m2 pro vybudování místní komunikace a vedení sítí. Žádám, aby bylo 
upraveno navržené vedení komunikace tak, aby se na záborech nutných pro její vybudování 
podílely přiměřeně i pozemky na protilehlé straně komunikace, které nejsou stávajícím 
návrhem nijak dotčeny. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh místní komunikace MK1 jako veřejně prospěšná stavba 
bude v návrhu ÚP ponechán. 

Odůvodnění: 

Pozemek parc.č. 356/32 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen z větší části do 
návrhových ploch individuálního bydlení venkovského charakteru BIv, konkrétně lokalita 
B1az. Pozemek je dotčen návrhem veřejného prostranství ZV4, návrhem místní komunikace 
MK1 a návrhem sítí veřejné technické infrastruktury. Veřejné prostranství je zařazeno do 
veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo, místní komunikace MK1 
a kabel elektrického vedení VN1 jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb, pro které lze 
práva k pozemkům vyvlastnit. Toto veřejné prostranství včetně MK1 a sítí technické 
infrastruktury je zařazeno do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území 
podmíněno zpracováním územní studie. 

Namítající nesouhlasí se stavbou MK1, z důvodu významného dotčení tohoto pozemku. A 
žádá o přehodnocení umístění této MK1, tak aby byl zabrán přiměřený podíl pro realizaci 
komunikace i ze sousedních pozemků. Námitka ke Konceptu ÚP nebyla uplatněna, v Návrhu 
ÚP byla poloha MK1 upravena a doplněna plocha veřejného prostranství ZV4. 

Podle Odůvodnění kap. 4.D.1 má navrhovaná místní komunikace MK1 zajišťovat společně 
s komunikací MK2 vstup a obsluhu návrhových ploch B1av, B1az, B1b a B2a, B2b, B2c; celá 
lokalita B1av + B1az +B1b má být řešena územní studií včetně dopravního řešení. MK1 a 
MK2, jsou vedeny v trasách účelových komunikací, navrženy jsou podle funkční skupiny 
místních komunikací. Všechny nové trasy místních komunikací budou projektovány dle ČSN 
73 6110 „Projektování místních komunikací“ v navržené funkční skupině C, konkrétně u MK1 
doporučuje projektant typ  MO2 8/6/30. Projektant toto území prověřil detailnějším řešením. 
Místní komunikace však budou mít větší prostorové nároky odpovídající této funkční třídě a 
nemohou být realizovány pouze v místě stávající účelové komunikace o šířce cca 4 m. Návrh 
ÚP tedy vymezuje plochy pro tyto místní komunikace, které zasahují i do sousedních 
pozemků, v tomto případě do pozemku parc.č. 356/32. Konkrétní dělení pozemků, poloha 
místní komunikace a uspořádání sítí technické infrastruktury bude předmětem řešení územní 
studie pro navazující lokalitu bydlení B1av a B1az, která bude s vlastníky pozemků 
konzultována. Územní studie bude navržena tak, aby bylo optimalizováno dotčení 
souvisejících pozemků. 

14.8 Karel Kalandra, Habrůvka 47, 679 05 Křtiny 

(doručena dne 25.9.2013 na město Blansko) 

Pozemek parc.č. 356/33 v k.ú. Habrůvka. 

Jsem vlastníkem parcely číslo 356/33 v k.ú. Habrůvka. Zásadně nesouhlasím s umístěním 
komunikace MK1 v mé parcele. Komunikace MK1 by měla ke svému umístění bez zbytku 
využít parcelu číslo 356/31 tak, jak se uvádí v textové části UPD. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh místní komunikace MK1 jako veřejně prospěšná stavba 
bude v návrhu ÚP ponechán. 

Odůvodnění: 
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Pozemek parc.č. 356/33 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen z větší části do 
návrhových ploch individuálního bydlení venkovského charakteru BIv, konkrétně lokalita 
B1az, část je zařazena do návrhových ploch sídelní zeleně ZZ, konkrétně lokalita ZB1. 
Pozemek je dotčen návrhem veřejného prostranství ZV4, návrhem místní komunikace MK1 a 
návrhem sítí veřejné technické infrastruktury. Veřejné prostranství je zařazeno do veřejně 
prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo, místní komunikace MK1 a kabel 
elektrického vedení VN1 jsou zařazeny do veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva 
k pozemkům vyvlastnit. Toto veřejné prostranství včetně MK1 a sítí technické infrastruktury 
je zařazeno do ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie. 

Namítající nesouhlasí s umístěním místní komunikace MK1 na pozemku v jeho vlastnictví. 
Je toho názoru, že by MK1 měla být umístěna bez zbytku na pozemku parc.č. 356/31. 
Námitka ke Konceptu ÚP nebyla uplatněna, v Návrhu ÚP byla poloha MK1 upravena a 
doplněna plocha veřejného prostranství ZV4. 

Podle Odůvodnění kap. 4.D.1 má navrhovaná místní komunikace MK1 zajišťovat společně 
s komunikací MK2 vstup a obsluhu návrhových ploch B1av, B1az, B1b a B2a, B2b, B2c; celá 
lokalita B1av + B1az +B1b má být řešena územní studií včetně dopravního řešení. MK1 a 
MK2, jsou vedeny v trasách stávajících účelových komunikací, navrženy jsou podle funkční 
skupiny místních komunikací. Všechny nové trasy místních komunikací budou projektovány 
dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ v navržené funkční skupině C, 
konkrétně u MK1 doporučuje projektant typ  MO2 8/6/30. Projektant toto území prověřil 
detailnějším řešením. Místní komunikace však budou mít větší prostorové nároky 
odpovídající této funkční třídě a nemohou být realizovány pouze v místě stávající účelové 
komunikace, která svou šířkou nevyhovuje. Návrh ÚP tedy vymezuje plochy pro tyto místní 
komunikace, které zasahují i do sousedních pozemků, v tomto případě do pozemku parc.č. 
356/33. Konkrétní dělení pozemků, poloha místní komunikace a uspořádání sítí technické 
infrastruktury bude předmětem řešení územní studie pro navazující lokalitu bydlení B1av a 
B1az, která bude s vlastníky pozemků konzultována. Územní studie bude navržena tak, aby 
bylo optimalizováno dotčení souvisejících pozemků. 

14.9 Jarmila Šebelová, Jedovnice 471, Emil Fiala, Habrůvka 90, František Fiala, 
Olomučany 320, Jiřina Lovecká, Herčíkova 6, Brno, Vladimír a Marie Ševčíková, 
Dvorská 82, Blansko, Karla Trávníčková, M. Majerové 4, Brno, Václav Pospíšil, 
Habrůvka 14 

(společná námitka doručena dne 01.10.2013 na město Blansko) 

Pozemky parc.č. 356/62, 356/63, 356/61, 356/41, 356/60 v k.ú. Habrůvka. 

Nesouhlasíme s umístěním staveb a opatření, pro která lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
Jedná se o protierozní kanály a zatravňovací pásy Z1, P1a, P1b, P1c a účelové komunikace 
k obsluze těchto opatření UK2 a UK3. 

V příloze 1 je červenou barvou označena stávající komunikace sloužící v současnosti 
k bezproblémovému náhradnímu spojení obce. Modře je naznačena poloha možných prostor 
k dalšímu teoretickému jednání, pokud budou všichni majitelé pozemků souhlasit a pokud se 
vypustí jakékoliv zmínky o vyvlastňování. 

Pan Václav Pospíšil uvedl, že nesouhlasí s žádným přerušením pozemku. Námitku sestavil 
Jiří Brus, Habrůvka 109. 

Návrh rozhodnutí: 

Námitka se zamítá. Návrh účelové komunikace UK2, návrh zatravněného pásu Z1 a 
návrh P1a (odvodňovací příkop) bude v návrhu ÚP ponechán.  

Odůvodnění: 
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Námitka byla podána jako společná obsahující text, pod kterým byly v tabulce vloženy 
jména, adresy, číslo pozemku a podpis vlastníků pozemků parc.č. 356/62, 356/63, 356/61, 
356/41, 356/60 v k.ú. Habrůvka a opatřena barevnou přílohou se zákresem náhradní 
přístupové komunikace a možnou variantou polohy účelové komunikace. Pořizovatel 
vyhodnotil toto podání jako námitku ve smyslu ust. § 52 odst.3 SZ, ačkoliv nebyly doloženy 
všechny náležitosti dle § 52, odst.2. Ověřil si údaje podle katastru nemovitostí dokladující 
dotčená práva. Důvodem je nesouhlas s protierozními kanály a zatravňovacími pásy Z1, 
P1a, P1b, P1c a účelové komunikace k obsluze těchto opatření UK2 a UK3. 

Pozemek parc.č. 356/41, 356/60, 356/62 a 356/63 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen 
do stabilizovaných ploch zemědělských - orné půdy ZO, je dotčen návrhem účelové 
komunikace UK2, návrhem zatravněného pásu Z1 a návrhem protierozního opatření 
(odvodňovací příkop P1a) WP. Stavba účelové komunikace UK2 je zařazena do veřejně 
prospěšných staveb a protierozní opatření P1a do veřejně prospěšných opatření, pro které 
lze práva k pozemkům vyvlastnit. Pozemek parc.č. 356/63 je navíc dotčen návrhem krajinné 
zeleně KP, konkrétně KZ2 a KZ3. 

Pozemek parc.č. 356/61 v k.ú. Habrůvka je dle Návrhu ÚP zařazen do stabilizovaných ploch 
zemědělských - orné půdy ZO, je částečně dotčen návrhem ploch občanské vybavenosti – 
sport OS, plocha OV1, návrhem účelové komunikace UK2, návrhem zatravněného pásu Z1 
a návrhem protierozního opatření (odvodňovací příkop P1a) WP. Stavba účelové 
komunikace UK2 je zařazena do veřejně prospěšných staveb a protierozní opatření P1a do 
veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. Spoluvlastník 
pozemku pan František Fiala podal samostatnou námitku, která byla vypořádána výše v kap. 
2.4. Vyhodnocení. 

Namítající nesouhlasí s umístěním protierozních kanálů a zatravňovacích pásů Z1, P1a, 
P1b, P1c a účelových komunikací k obsluze těchto opatření UK2 a UK3 a s jejich návrhem 
jako veřejně prospěšné stavby s možností vyvlastnění. V příloze námitky byla zakreslena 
možná alternativa umístění účelové komunikace a náhradní přístupové komunikace. 

Z důvodu prověření území z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany zadala Obec 
Habrůvka „Studii odtokových poměrů a protierozní ochrany v k.ú. Habrůvka - listopad 2012“, 
vypracovanou Ing. Jiřím Vysoudilem. Z této studie vyplynulo, že pro ochranu zastavěného 
území a zastavitelných ploch před stékáním povrchových vod a vodní erozí je třeba 
realizovat záchytné příkopy označené P1a, P1b, P1c a plochu zatravnění označenou Z1 
kolem záchytného příkopu P1a. Problém stékání vod směrem k obytné zástavbě zde byl 
registrován i v minulosti, což dokladuje i dřívější odvodnění v p.č. 356/65, 356/66, 3777/36, 
377/31, 377/32 zobrazené ve výkrese č. I. Koordinační výkres.  Oproti Konceptu a původní 
studii vypracované M. Štěpánem, která byla podkladem pro zpracování Konceptu ÚP, byl 
návrh účelových komunikací a protierozních opatření v Návrhu ÚP redukován. 

Dle projektanta územního plánu je nutno pro příkopy a jejich údržbu zajistit příjezd účelovými 
komunikacemi UK2 a UK3. Projektant se zabýval i možností, že samotný navržený 
zatravněný pás Z1 nad navrhovaným příkopem P1a by mohl být využíván jako přístup pro 
údržbu tohoto příkopu a tudíž by účelová komunikace nemusela být navrhována. Zohlednil 
však samostatný problém (požadavek obce) zajištění druhého příjezdu do severovýchodní 
části obce z důvodu možných havárií na stávající (jediné) místní komunikaci. Zmiňovaná 
stávající místní komunikace má zajišťovat rovněž budoucí zásobování a příjezd do nových 
lokalit bydlení. Její šířkové poměry i technický stav jsou však nevyhovující. Je tedy nutné 
uvažovat s návrhem alespoň účelové komunikace zajišťující náhradní přístup např. pro vozy 
hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby apod.. Využití účelových 
komunikací UK2 a UK3 by bylo regulováno. Stávající místní a účelové komunikace mimo 
zastavěné území byly doplněny o návrh doprovodné krajinné zeleně KP. Návrh komunikací 
UK2 a UK3, příkopy P1a, P1b a P1c  budou sloužit primárně k protierozní ochraně území, 
dostupnost území apod. je až využitím druhotným.  
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Veřejně prospěšnou stavbou se, podle §2 odst.1), bod l) stavebního zákona, rozumí stavba 
pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Veřejně prospěšným opatřením se, 
podle §2 odst.1), bod m) stavebního zákona, se rozumí  opatření nestavební povahy sloužící 
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a 
archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. V ust. § 170 
stavebního zákona jsou vyjmenovány stavby a opatření, pro která lze práva, potřebná pro 
jejich uskutečnění, odejmout nebo omezit. Územní plán tedy může tyto stavby a opatření 
vymezit a odůvodnit jejich návrh. Projektant ÚP Habrůvka ve spolupráci s obcí podle 
požadavku v Zadání ÚP tyto stavby a opatření vymezil a zdůvodnil v kap. 4.G Odůvodnění 
ÚP Habrůvka. K řízení o vyvlastnění, které upravuje zvláštní právní předpis, se přistupuje 
v případě, pokud nedojde k dohodě s vlastníky pozemku. Navrhovaná poloha staveb UK2 a 
UK3 včetně odvodňovacích příkopů vyplynula z podkladů a studií zpracovatele ÚP 
Habrůvka.  

Namítající dále předložili možnou alternativu řešení polohy účelové komunikace a náhradní 
přístupové komunikace. Navrhovanou změnu polohy účelové komunikace (místo UK2) 
projektant vyhodnocuje jako nereálné, z toho důvodu, že v této poloze účelová komunikace s 
odvodňovacími příkopy by nemohla plnit protierozní funkci. Navržený náhradní přístup do 
obce je problematický z důvodu jejího vedení v sousedním katastrálním území a rovněž 
z hlediska jeho délky.  

15. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

Vzhledem k tomu, že byl návrh ÚP Habrůvka projednán podle přechodných ustanoveních a 
bylo přistoupeno přímo k řízení o návrhu podle § 52, nemohly být uplatněny připomínky ke 
společnému jednání o návrhu. Připomínky byly v předchozí fázi uplatněny ke Konceptu a 
vyhodnoceny v Pokynech pro zpracování návrhu ÚP Habrůvka. Podle požadavků 
vyplývajících z Pokynů byly připomínky zapracovány do návrhu ÚP Habrůvka, který byl 
následně projednán podle § 52 stavebního zákona (řízení o návrhu). Dotčeným orgánům byl 
zároveň předložen přehled změn od Konceptu zahrnující i výsledek vyhodnocení připomínek.  

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené připomínky. 

Sousední obce ve stanoveném termínu neuplatnily žádné připomínky a námitky. 

15.1 Ing. Zuzana Manďáková, Mírová 622, 742 13 Studénka 

(doručena dne 24.9.2013 na obec Habrůvka) 

K novému Územnímu plánu obce Habrůvka jsme již v dřívější době podávali připomínky, a 
to: 

16.3.2011 Připomínky k zadání Územního plánu Habrůvka 

14.5.2012 Žádost o nové posouzení možnosti zařazení části pozemku p.č. 406/16 k.ú. 
Habrůvka do pozemků určených k zástavbě /po jednání o návrhu Konceptu ÚP obce 
Habrůvka dne 16.3.2011/ 

18.5.2012 Námitku proti Návrhu ÚP obce Habrůvka /po jednání dne 9.5.2012/ 

Po posledním jednání v této věci dne 18.9.2013 opět dáváme připomínku: 

žádáme znovu, aby část pozemku p.č. 406/16 k.ú. Habrůvka v rozsahu po konec p.č. 197/1 
byla v ÚP obce Habrůvka ponechána jako pozemek určený k zástavbě rodinnými domky. 
/Viz přiložená situace/. Nikdy nám nebylo věcně a jasně zdůvodněno, proč to není možné. 
Při jednání na veřejných schůzích padaly jenom všeobecné důvody. 

Co se týká jednání s CHKO Moravský kras: při projednávání Změny ÚP obce Habrůvka Ha 
16 byl původní rozsah zástavby zmenšen a s tímto zmenšeným rozsahem CHKO souhlasila. 
Rozsah našeho požadavku je ještě mnohem menší, než bylo ve Změně Ha 16 Moravským 
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krasem odsouhlaseno. Na námi požadovanou plochu by bylo možné umístit maximálně 4 
RD. 

Pevně věříme, že uznáte naše připomínky a do ÚP obce Habrůvka je ještě zařadíte. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Připomínka byla uplatněna rovněž ke Konceptu ÚP, zařazení předmětného pozemku do 
ploch bydlení však bylo Obcí Habrůvka odmítnuto. Pozemek parc.č. 406/16 v k.ú. Habrůvka 
byl zařazen do lokality, která byla projednávána jako změna Ha16. Tato lokalita byla 
posuzována ve Vyhodnocení vlivu na životní prostředí, které bylo součástí Konceptu ÚP. Dle 
výsledku posouzení (kapitola 5 Vyhodnocení vlivu na životní prostředí) byla zařazena do 
Konceptu ÚP pouze část lokality a to návrhové plochy B3a a B3b. Důvody jsou popsány 
v kapitole 5 „Vyhodnocení vlivu na životní prostředí“, které bylo projednáváno společně 
s Konceptem ÚP.  

Připomínka na zařazení předmětného pozemku nebude obcí Habrůvka i nadále akceptována 
především z důvodu dostatečného množství již vymezených zastavitelných ploch pro 
bydlení, problematického přístupu a výsledkům vyhodnocení vlivů na životní prostředí. 
Pokud budou v Územním plánu Habrůvka vymezené zastavitelné plochy vyčerpány a bude 
zajištěn dostatek vody pro obec (pozn. aktuální problém zásobování vodou), lze v budoucnu 
případně s plochou uvažovat - její využití bude ale podmíněno vybudováním přístupové 
komunikace, protože stávající přístup po účelové komunikaci, který je omezen stávající 
zástavbou obklopující tuto komunikaci, je nedostatečný (stejně tak bude nutné dobudovat 
technickou infrastrukturu).  

Do současné doby připomínkující vlastníci tohoto pozemku nedoložili konkrétní zjištění 
(výsledky prověření), které by prokazatelně zdůvodnily reálnost umístění staveb rodinných 
domů a zajištění odpovídajícího dopravního napojení a napojení na sítě technické 
infrastruktury. Předmětné území může být opětovně prověřeno v rámci aktualizace územního 
plánu, kdy se od doby vydání územního plánu vyhodnocuje po 4 letech naplňování koncepce 
schválené v  územním plánu a v případě aktuálnosti požadavku může být pořízena změna 
územního plánu.   

Na základě výše uvedeného nebude tedy pozemek parc.č. 406/16 v k.ú. Habrůvka zařazen 
do návrhu ÚP. 

15.2 Karel Kalandra, Habrůvka 47, 679 05 Křtiny  

(doručena dne 25.9.2013 na město Blansko) 

Připomínky občanů obce k návrhu územního plánu obce Habrůvka adresované pořizovateli 
UPD Habrůvka. 

1) Plochy určené k zástavbě stavbami pro bydlení - RD. 

a) Zachovat plochy k zastavění RD v rozsahu platné UPD, kde jsou vedeny jako lokalita „L", 
změna Ha 7. Zástavbovou plochu neomezovat nesmyslně mohutným ochranným pásmem 
GSM vysílače. Ochranné pásmo vysílače zakreslit v nezbytné předepsané míře, je-li vůbec 
nutné. Domníváme se, že ochranné pásmo vysílače je vymezeno dnes již existujícím 
oplocením vysílače. 

b) Do návrhu UPD obce zapracovat zástavbové plochy pro bydlení ve smyslu projednané 
změny Ha 16 v orgánech státní správy. 

c) Do návrhu UPD obce zapracovat zástavbové plochy pro bydlení v rozsahu platné UPD, 
změna Ha 10, včetně příjezdové a přístupové komunikace ke stavebním pozemkům. 
Příjezdová a přístupová komunikace MK1 je v horní části navržena s nesmyslnou šikanou s 
necitlivými a nepochopitelnými dopady do vlastnických práv občanů. Realizace takto 
navržené komunikace ji nezanedbatelně prodražuje. Každé zakřivení komunikací je z 
hlediska provozu na nich nebezpečné. 
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2) Objekty návrhem opomenuté. 

a) Do návrhu UPD přenést ze stávající platné UPD umístění hřbitova. 

b) Do návrhu UPD přenést ze stávající platné UPD umístění kaple. 

c) Do návrhu UPD přenést ze stávající platné UPD plochy veřejné zeleně v prostoru mezi 
lesem a remízkem za vodojemem Habrůvka II, která má sloužit jako relaxační oddechová 
zóna pro občany s vazbou na hřbitov a kapli. 

3) Účelové komunikace. 

a) Navržené účelové komunikace UK2, UK3 v návrhu UPD zrušit pro jejich nepotřebnost a 
neúčelnost. Totéž platí pro navržená protierozní opatření označení P1a, P1b, P1c. Historie 
potvrzuje jejich nepotřebnost a neopodstatněnost. Po realizaci stavby v úseku UK3 se 
naopak protierozní opatření mohou změnit na erozi podporující. Nebezpečný vjezd na 
komunikaci III/37446 Křtiny-Habrůvka. Omezení zemědělského obdělávání dostupnými stroji 
a mechanizmy ZD. 

b) Navrhujeme prodloužení - propojení UK13 kopírující hranici katastru Habrůvka-Křtiny až k 
Dykovým školkám a její napojení na cyklostezku ev. č. 5119 v lokalitě „Černé hlíny" a 
„Panské boudy" do Rudice. V prostoru „Dykových školek" je možné napojení na ev. č. 5077 
„Adamov - Rakovecké údolí". 

c) V navržené zástavbové lokalitě B1a, B1v navrhujeme propojení MK1 s DM v prostoru 
regulační stanice. MK1 navrhujeme přiměřených parametrů (šířka + uložení inženýrských 
sítí) zbavenou náhlých zakřivení s maximálním využitím výměry v katastru existující cesty. 
Odstranění nesmyslné šikany v horní části MK1 a přesunutí komunikace do současně v 
katastrální mapě vedené cesty ve vlastnictví obce. 

4) Přestavbové území. 

Navrhujeme zrušení OV1 a zařazení této lokality do PU. Nevyřešené majetnicko-právní 
vztahy, stavby realizovány na pozemcích vlastníků bez jejich souhlasu. Narovnání křivd 50. 
tých a 60. tých let minulého století. 

5) Inženýrské sítě. 

Navrhujeme, aby do návrhu UPD obce byly navrženy inženýrské sítě (voda, el. energie) vše 
podzemní vedení k dnes již vybudovanému hřišti pro malou kopanou v Tyršově sadě. K hřišti 
navrhnout přiměřenou účelu účelovou komunikaci. 

Tyto připomínky jsme uplatnili k návrhu zadání UPD obce. Protože nebyly s námi řádně 
projednány a jejich nezařazení do UPD obce nebylo řádně zdůvodněno, podáváme je po 
veřejném projednání návrhu UPD obce Habrůvka znovu. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Výše uvedené připomínky byly uplatněny rovněž ke Konceptu ÚP. 

K připomínce č.1: 

K bodu a): Dle zjištění Pořizovatele na Stavebním úřadu v Jedovnicích nebylo ochranné 
pásmo základnové stanice operátora stanoveno. Územní plán není oprávněn navrhovat 
ochranná pásma, která mají být stanovena příslušným rozhodnutím. Ochranné pásmo 30 m 
bylo zakresleno a uvedeno pouze v části Odůvodnění ÚP Habrůvka. Z grafické části a 
textové části bude toto ochranné pásmo vypuštěno. Návrhová plocha B2a byla rozšířena na 
základě požadavku v Pokynech pro zpracování návrhu ÚP. Její rozsah respektoval aktuální 
limity v území, tj. vzdálenost 50 m od okraje lesa, dále existenci základnové stanice a 
případný její vliv na obytnou zástavbu.  

K bodu b): Lokalita Změny Ha16 byla posuzována ve Vyhodnocení vlivu na životní prostředí, 
které bylo součástí Konceptu ÚP. Dle výsledku posouzení (kapitola 5 Vyhodnocení vlivu na 
životní prostředí) byla zařazena do Konceptu ÚP pouze část lokality a to návrhové plochy 
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B3a a B3b. Důvody jsou popsány v kapitole 5 „Vyhodnocení vlivu na životní prostředí“, které 
bylo projednáváno společně s Konceptem ÚP.  

Připomínka na zařazení lokality nebude obcí Habrůvka i nadále akceptována především 
z důvodu dostatečného množství již vymezených zastavitelných ploch pro bydlení, 
problematického přístupu a výsledkům vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Pokud budou 
v Územním plánu Habrůvka vymezené zastavitelné plochy vyčerpány a bude zajištěn 
dostatek vody pro obec (pozn. aktuální problém zásobování vodou), lze v budoucnu 
případně s plochou uvažovat - její využití bude ale podmíněno vybudováním přístupové 
komunikace, protože stávající přístup po účelové komunikaci, který je omezen stávající 
zástavbou obklopující tuto komunikaci, je nedostatečný (stejně tak bude nutné dobudovat 
technickou infrastrukturu).  

Do současné doby vlastníci pozemků v lokalitě nedoložili konkrétní zjištění (výsledky 
prověření), které by prokazatelně zdůvodnily reálnost umístění staveb rodinných domů a 
zajištění odpovídajícího dopravního napojení a napojení na sítě technické infrastruktury. 
Předmětné území může být opětovně prověřeno v rámci aktualizace územního plánu, kdy se 
od doby vydání územního plánu vyhodnocuje po 4 letech naplňování koncepce schválené 
v  územním plánu a v případě aktuálnosti požadavku může být pořízena změna územního 
plánu.   

K bodu c): Plochy bydlení B1av a B1az byly rozšířeny oproti Změně Ha10 v severní části 
lokality, tak aby byla zajištěna plynulá návaznost na další plochy bydlení B2b. Mezi regulační 
stanici plynu a pozemek stávajícího rodinného domu na pozemku parc.č. 356/78 nelze 
místní komunikaci s veřejným prostranstvím umístit, protože prostor zde není pro ni 
dostatečný. Místní komunikace MK1 je navržena ve funkční skupině C, pro kterou projektant 
doporučuje typ MO2 8/6/30. Aby bylo možno plochu pro komunikaci do územního plánu 
v tomto místě navrhnout a tím zajistit možnost její budoucí realizace, byla prověřena potřeba 
velikosti plochy pro ni detailnějším řešením možného umístění komunikace. Stejně tak byla 
prověřena možnost umístění trafostanice. Výsledkem prověření je návrh této polohy MK. 
Konkrétní dělení pozemků a uspořádání sítí technické infrastruktury a umístění MK1 bude 
předmětem řešení územní studie pro navazující lokalitu bydlení B1av a B1az, která bude 
s vlastníky pozemků konzultována. Na základě konzultací pak může být poloha MK1 
upravena. 

K připomínce č.2: 

Vypořádání je obdobné jako ke Konceptu ÚP. V průběhu zpracování Konceptu ÚP bylo, po 
dohodě s obcí, upuštěno od plochy pro kapli vzhledem k tomu, že v sousední obci Křtiny je 
významný objekt barokní architektury, plnící dostatečně funkci i pro obyvatele obce 
Habrůvka a jeví se, že i z ekonomického hlediska by bylo problematické objekt realizovat. 
Stejně tak pro plochu hřbitova. Oba druhy vybavenosti neodpovídají velikosti obce jako je 
Habrůvka. Navíc plochu pro hřbitov by v současnosti již nebylo možno umístit do lesa a jeho 
ochranného pásma. Kaple byla v platném ÚP umístěna tak, aby vytvářela dominantu 
v území odpovídající jejímu významu a spolu s veřejným prostranstvím a hřbitovem měla 
vytvářet klidové zázemí obce. Nový ÚP již kapli nenavrhuje, protože se poměry v území 
značně změnily – byla realizována dominanta v území -  stožár mobilního operátora 
(základna GSM), vodojem a zástavba, která překročila regulativy stanovené v platném ÚP 
(tedy zástavba se posunula v svažitém terénu do ploch tak, že dnes projevuje na temeni 
kopce).     

V návrhu Zadání nebylo požadováno prověření ploch pro umístění hřbitova především 
z důvodu, že po dohodě mezi obcí Habrůvka a Křtiny, byla v platném ÚP Křtiny u stávajícího 
hřbitova navržena plocha i pro účely pohřbívání občanů Habrůvky. Konkrétní návrh plochy 
hřbitova v k.ú. Habrůvka musí předcházet průzkum a prověření území pro tento účel, poté je 
teprve možné navrhnout tuto plochu. Dle názoru obce je původní poloha u lesa (dle platného 
ÚPNSÚ) nevhodná hydrogeologicky, a nová zatím není určena. Pohřbívání bude i nadále 
zajišťováno na hřbitově ve Křtinách, který má dostatečnou kapacitu. 
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Možno řešit při aktualizaci ÚP po 4 letech. Může být prověřováno samostatnou změnou 
územního plánu. Vzhledem k tomu, že kaple není navrhována, není navrženo ani veřejné 
prostranství.  

K připomínce č.3: 

K bodu a): Z důvodu prověření území z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany 
zadala Obec Habrůvka „Studii odtokových poměrů a protierozní ochrany v k.ú. Habrůvka - 
listopad 2012“, vypracovanou Ing. Jiřím Vysoudilem. Z této studie vyplynulo, že pro ochranu 
zastavěného území a zastavitelných ploch před stékáním povrchových vod a vodní erozí je 
třeba realizovat záchytné příkopy označené P1a, P1b, P1c a plochu zatravnění označenou 
Z1 kolem záchytného příkopu P1a. Problém stékání vod směrem k obytné zástavbě zde byl 
registrován i v minulosti, což dokladuje i dřívější odvodnění v p.č. 356/65, 356/66, 3777/36, 
377/31, 377/32 zobrazené ve výkrese č. I. Koordinační výkres.    

Dle projektanta územního plánu je nutno pro příkopy a jejich údržbu zajistit příjezd účelovými 
komunikacemi UK2 a UK3. Projektant se zabýval i možností, že samotný navržený 
zatravněný pás Z1 nad navrhovaným příkopem P1a by mohl být využíván jako přístup pro 
údržbu tohoto příkopu a tudíž by účelová komunikace nemusela být navrhována. Zohlednil 
však samostatný problém (požadavek obce) zajištění druhého příjezdu do severovýchodní 
části obce z důvodu možných havárií na stávající (jediné) místní komunikaci. Zmiňovaná 
stávající místní komunikace má zajišťovat rovněž budoucí zásobování a příjezd do nových 
lokalit bydlení. Její šířkové poměry i technický stav jsou však nevyhovující. Je tedy nutné 
uvažovat s návrhem alespoň účelové komunikace zajišťující náhradní přístup např. pro vozy 
hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby apod.. Využití účelových 
komunikací UK2 a UK3 by bylo regulováno. Stávající místní a účelové komunikace mimo 
zastavěné území byly doplněny o návrh doprovodné krajinné zeleně KP. Návrh komunikací 
UK2 a UK3, příkopy P1a, P1b a P1c  budou sloužit primárně k protierozní ochraně území, 
dostupnost území apod. je až využitím druhotným. Navrhovaná poloha staveb UK2 a UK3 
včetně odvodňovacích příkopů vyplynula z podkladů a studií zpracovatele ÚP Habrůvka.  

K bodu b): Návrh účelové komunikace UK13 byl na základě požadavků Pokynů pro 
zpracování návrhu ÚP Habrůvka vypuštěn. Požadavek na její prodloužení je bezpředmětný. 
Návrh účelových komunikací na lesních pozemcích je především v kompetenci vlastníků, 
případně správců lesa. Požadavek na návrh těchto lesních cest nebyl uveden v žádné fázi 
pořizování – Zadání a Konceptu ÚP.  

K bodu c): Viz. vypořádání připomínky č.1 c)  

K připomínce č.4: 

Podle Odůvodnění návrhu ÚP kapitoly. 4.C.2.2 v obci chybí plochy pro sport – hřiště se 
zázemím a plochy pro kulturní akce ve venkovním prostoru. Proto byly navrženy plochy pro 
občanskou vybavenost pro sport v obci OV1, která má sloužit jako víceúčelová plocha pro 
sport a kulturní akce a to na plochách areálu bývalého zemědělského areálu – tzv. plochy 
přestavby PU2. Plocha OV1 byla situována do plochy bývalého areálu živočišné výroby 
z toho důvodu, že je třeba řešit problém existence plochy nevyužívané a devastované s 
objekty ve špatném stavebně technickém stavu, u které také není známo, zda nemůže 
představovat i ekologické nebezpečí, a zároveň tato poloha je výhodná vzhledem k tomu, že 
plochy pro sport je lépe umisťovat mimo centrální část obce z důvodu možného ovlivnění 
obytné zástavby hlukem a také vzhledem k tomu, že spolu s plochou S1 může vytvořit 
v budoucnosti středisko občanské vybavenosti v obci. 

Objekty jsou dlouhodobě nevyužívané, výhodou je návaznost na stávající obytnou zástavbu 
včetně dopravní a technické infrastruktury, rovněž docházková vzdálenost je vyhovující 
oproti vzdálenosti hřiště pod Tyršovým sadem. Vzhledem k existenci objektů původně 
využívaných pro zemědělskou výrobu, později ke skladování, vytváří se vymezením nového 
účelu předpoklad pro zlepšení stavu – odstranění rizik spojených s neudržováním objektů, 
případně nebezpečí z hlediska možné ekologické zátěže i zlepšení estetického. Obec bude i 
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nadále podporovat tento záměr a předpokládá postupné získání těchto pozemků a staveb do 
vlastnictví obce. Návrhem územního plánu nedojde k „porušení osobního vlastnictví“, územní 
plán stanovuje budoucí využití pozemků. Záměr nemůže být realizován bez souhlasu 
vlastníků pozemků.  

Předmětné území může být opětovně prověřeno v rámci aktualizace územního plánu, kdy se 
vyhodnocuje po 4 letech naplňování koncepce schválené v  územním plánu a v případě 
změny podmínek v území může být pořízena změna územního plánu.  

K připomínce č.5: 

ÚP řeší plochy pro sport využitím plochy OV1. Sportoviště v Tyršově sadu nebude tedy 
sportovištěm hlavním (je ve velké vzdálenosti od zastavěného území, a proto není možná 
stálá kontrola a hrozí vandalismus apod., je hůře dostupné a technická infrastruktura bude 
nákladná vzhledem ke své vzdálenosti od zastavěného území, poloha v CHKO a z toho 
vyplývající omezení pro možnost parkování apod). V případě zájmu je možné vybudování 
sítí, protože jsou uvedeny jako přípustné v plochách s rozdílným způsobem využití.     

15.3 Jiří Brus, Habrůvka 109, 679 05 Křtiny  

(doručena dne 01.10.2013 na město Blansko) 

Na začátek mi prosím dovolte pár slov o tomto územním plánu a můj osobní názor: 

Připadá mi, že tento územní plán připravuje a prosazuje malá skupinka lidí, která hledá 
způsob, jak to „naservírovat“ veřejnosti a vše se aranžuje k prosazení svých zájmů. Tímto 
také apeluji na zastupitele, kteří by si měli uvědomit, že to, co dělají pro sebe či spřízněné 
mizivé procento lidí kolem sebe, může mít negativní vliv na život většiny lidí v naší obci. 

Ono to může později mrzet, když pod vlivem laciných kamarádských lichotek, strachu z 
autority a otřepaných frází z učebnic asertivní komunikace provedete něco, co nejde vrátit. 

1. Nesouhlasím s umístěním staveb a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 
Jedná se o protierozní kanály a zatravňovací pásy Z1, P1a, P1b, P1c a účelové komunikace 
k obsluze těchto opatření UK2, UK3. O této záležitosti by se mělo více diskutovat a 
nespěchat. 

Navrhuji tuto problematiku vypustit z tohoto územního plánu a více ji konzultovat s veřejností 
a lidmi, jichž se to týká a zakomponovat ji při pozdějších úpravách do tohoto díla. 

S vrchní částí těchto staveb, které lze vyvlastnit nesouhlasí drtivá většina majitelů, což mohu 
podložit peticí těchto majitelů. Majitele ze spodní části jsem bohužel nestihl v šibeničním 
termínu 7 dní obejít, ale věřte, že mnoho z nich také nesouhlasí. Protierozní opatření je 
stavěno na práci pana Štěpána, který měl původně dělat jakousi krajinnou studii pro 
Habrůvka tradiční vesnicí, o.s. Byl jsem mystifikován. 

Požaduji tedy jako zastupitel obce Habrůvka podklady o akreditaci tohoto pána, reference a 
seznam všech dotazovaných lidí a habrovských pamětníků, výškových měření, odůvodnění, 
srážkových map a jiných podkladů, které byly použity při tvorbě tohoto „obsáhlého díla o 
velikosti jedné stránky“. 

Jako zastupitel chci mít také jistotu, zda po vyvlastnění nedojde k prodeji těchto pozemků 
soukromé osobě. Před pár měsíci se toto stalo, kdy se drobný pás obecního pozemku 
podobného charakteru prodal a odřízl se tak přístup majitelů na jejich pozemek. Jedná se o 
pozemek č. 356/9. 

2. Neztotožňuji se s odstraněním zásobníku na hřbitov bez náhrady. Obec také ztrácí 
předkupní právo na tyto pozemky, které mohou přijít do jejich vlastnictví. 

3. Nesouhlasím se znehodnocením ceny pozemku 356/5. Rád bych viděl potvrzení o 
ochranném pásmu vysílače GSM, dle mého zjišťování toto ochranné pásmo dosud 
neexistuje a tvoří se tudíž tímto územním plánem. 
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Návrh vypořádání připomínky: 

K připomínce č.1): 

Z důvodu prověření území z hlediska protierozní a protipovodňové ochrany zadala Obec 
Habrůvka „Studii odtokových poměrů a protierozní ochrany v k.ú. Habrůvka - listopad 2012“, 
vypracovanou Ing. Jiřím Vysoudilem. Z této studie vyplynulo, že pro ochranu zastavěného 
území a zastavitelných ploch před stékáním povrchových vod a vodní erozí je třeba 
realizovat záchytné příkopy označené P1a, P1b, P1c a plochu zatravnění označenou Z1 
kolem záchytného příkopu P1a. Problém stékání vod směrem k obytné zástavbě zde byl 
registrován i v minulosti, což dokladuje i dřívější odvodnění v p.č. 356/65, 356/66, 3777/36, 
377/31, 377/32 zobrazené ve výkrese č. I. Koordinační výkres.  Oproti Konceptu a původní 
studii vypracované Ing. M. Štěpánem, která byla podkladem pro zpracování Konceptu ÚP, 
byl návrh účelových komunikací a protierozních opatření v Návrhu ÚP redukován. 

Dle projektanta územního plánu je nutno pro příkopy a jejich údržbu zajistit příjezd účelovými 
komunikacemi UK2 a UK3. Projektant se zabýval i možností, že samotný navržený 
zatravněný pás Z1 nad navrhovaným příkopem P1a by mohl být využíván jako přístup pro 
údržbu tohoto příkopu a tudíž by účelová komunikace nemusela být navrhována. Zohlednil 
však samostatný problém (požadavek obce) zajištění druhého příjezdu do severovýchodní 
části obce z důvodu možných havárií na stávající (jediné) místní komunikaci. Zmiňovaná 
stávající místní komunikace má zajišťovat rovněž budoucí zásobování a příjezd do nových 
lokalit bydlení. Její šířkové poměry i technický stav jsou však nevyhovující. Je tedy nutné 
uvažovat s návrhem alespoň účelové komunikace zajišťující náhradní přístup např. pro vozy 
hasičského záchranného sboru, zdravotní záchranné služby apod.. Využití účelových 
komunikací UK2 a UK3 by bylo regulováno. Stávající místní a účelové komunikace mimo 
zastavěné území byly doplněny o návrh doprovodné krajinné zeleně KP. Návrh komunikací 
UK2 a UK3, příkopy P1a, P1b a P1c  budou sloužit primárně k protierozní ochraně území, 
dostupnost území apod. je až využitím druhotným.  

Veřejně prospěšnou stavbou se, podle §2 odst.1), bod l) stavebního zákona, rozumí stavba 
pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, 
vymezená ve vydané územně plánovací dokumentaci. Veřejně prospěšným opatřením se, 
podle §2 odst.1), bod m) stavebního zákona, se rozumí  opatření nestavební povahy sloužící 
ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a 
archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci. V ust. § 170 
stavebního zákona jsou vyjmenovány stavby a opatření, pro která lze práva, potřebná pro 
jejich uskutečnění, odejmout nebo omezit. Územní plán tedy může tyto stavby a opatření 
vymezit a odůvodnit jejich návrh. Projektant ÚP Habrůvka ve spolupráci s obcí podle 
požadavku v Zadání ÚP tyto stavby a opatření vymezil a zdůvodnil v kap. 4.G Odůvodnění 
ÚP Habrůvka. K řízení o vyvlastnění, které upravuje zvláštní právní předpis, se přistupuje 
v případě, pokud nedojde k dohodě s vlastníky pozemku. Navrhovaná poloha staveb UK2 a 
UK3 včetně odvodňovacích příkopů vyplynula z podkladů a studií zpracovatele ÚP 
Habrůvka.  

Výše uvedenou Studii zabývající se protierozními opatřeními v k.ú. Habrůvka zpracovala 
oprávněná osoba, která je odborníkem v dané problematice. Tato studie potvrdila navrženou 
koncepci protierozního ohrožení zpracovanou společností Löw a spol. a převzatou do 
Návrhu ÚP. Oproti Konceptu a původní studii vypracované Ing. M. Štěpánem, která byla 
podkladem pro zpracování Konceptu ÚP, byl návrh účelových komunikací a protierozních 
opatření v Návrhu ÚP redukován. V případě pochybností o správnosti tohoto řešení může 
kdokoliv, kdo nesouhlasí se studií, zadat zpracování oponentního posudku, který znovu 
prověří předmětné území a vyhodnotí argumenty pro a proti.  

Navrženým řešením protierozních opatření je dotčeno větší množství vlastníků pozemků, 
k návrhu ÚP však podalo námitku jen několik vlastníků. Nelze tedy tvrdit, že s návrhem 
souhlasí „drtivá většina majitelů“, nelze předjímat názor většiny, pokud není doložen 
adekvátním způsobem. V tomto případě prostřednictvím uplatněných připomínek a námitek. 
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K připomínce č.2): 

Z podané připomínky není zřejmé, co je myšleno „odstraněním zásobníku na hřbitov bez 
náhrady“.   

Lze předpokládat, že připomínkující měl na mysli zřejmě vypuštění návrhu plochy pro 
hřbitov. V průběhu zpracování Konceptu ÚP, po dohodě s obcí, bylo upuštěno od plochy pro 
kapli i pro hřbitov. Vzhledem k tomu, že v sousední obci Křtiny je významný objekt barokní 
architektury, plnící dostatečně funkci i pro obyvatele obce Habrůvka se jeví tento záměr 
především z ekonomického hlediska jako problematický. Oba druhy vybavenosti 
neodpovídají velikosti obce jako je Habrůvka. Navíc plochu pro hřbitov by v současnosti již 
nebylo možno umístit do lesa a jeho ochranného pásma. Kaple byla v platném ÚP umístěna 
tak, aby vytvářela dominantu v území odpovídající jejímu významu a spolu s veřejným 
prostranstvím a hřbitovem měla vytvářet klidové zázemí obce. Nový ÚP již kapli nenavrhuje, 
protože se poměry v území značně změnily – byla realizována dominanta v území -  stožár 
mobilního operátora (základna GSM), vodojem a zástavba, která překročila regulativy 
stanovené v platném ÚP (tedy zástavba se posunula v svažitém terénu do ploch tak, že dnes 
projevuje na temeni kopce).     

V návrhu Zadání nebylo požadováno prověření ploch pro umístění hřbitova především 
z důvodu, že po dohodě mezi obcí Habrůvka a Křtiny, byla v platném ÚP Křtiny u stávajícího 
hřbitova navržena plocha i pro účely pohřbívání občanů Habrůvky. Konkrétní návrh plochy 
hřbitova v k.ú. Habrůvka musí předcházet průzkum a prověření území pro tento účel, poté je 
teprve možné navrhnout tuto plochu. Dle názoru obce je původní poloha u lesa (dle platného 
ÚPNSÚ) nevhodná hydrogeologicky, a nová zatím není určena. Pohřbívání bude i nadále 
zajišťováno na hřbitově ve Křtinách, který má dostatečnou kapacitu. 

Možno řešit při aktualizaci ÚP po 4 letech. Může být prověřováno samostatnou změnou 
územního plánu. Vzhledem k tomu, že kaple není navrhována, není navrženo ani veřejné 
prostranství.  

K připomínce č.3): 

Pozemek parc.č. 356/3 ve vlastnictví Obce Habrůvka je zařazen zčásti do stabilizovaných 
ploch orné půdy ZO a zčásti do návrhových ploch Biv, lokalita B2a. Rozsah zastavitelného 
území byl vymezen na základě požadavků vyplývajících z Pokynů pro zpracování návrhu ÚP 
Habrůvka, které schválilo Zastupitelstvo obce Habrůvka. Její rozsah respektoval aktuální 
limity v území, tj. vzdálenost 50 m od okraje lesa, dále existenci základnové stanice a 
případný její vliv na obytnou zástavbu. Dle zjištění Pořizovatele na Stavebním úřadu 
v Jedovnicích nebylo ochranné pásmo základnové stanice operátora stanoveno žádným 
rozhodnutím. Územní plán není oprávněn navrhovat ochranná pásma, která mají být 
stanovena příslušným rozhodnutím. Ochranné pásmo 30 m bylo zakresleno a uvedeno 
pouze v části Odůvodnění ÚP Habrůvka, nikoliv ve výrokové části návrhu. Z grafické části a 
textové části bude tedy toto ochranné pásmo vypuštěno.  

15.4 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 60175 Brno  

(doručena 26.09.2013) 

Dopisem ze dne 5.8.2012 jste nám předložili návrh územního plánu Habrůvka, který 
zpracovala firma LOW & spol., s.r.o., Brno v červnu 2013. 

Územní plán navrhuje rozvoj ploch bydlení, výroby, rekreace, občanské vybavenosti, 
veřejných prostranství, zeleně, dopravy a technické infrastruktury. 

Mj. je třeba řešit problém odvodu a likvidace splaškových a dešťových vod, způsob 
odkanalizování obce a zásobování vodou a energiemi. 
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V ÚP vymezené plochy budou napojeny na stávající vodovodní síť po jejím případném 
rozšíření. Plocha smíšená S2 v místní části Josefov využije stávajícího zdroje vody v areálu. 
Je vymezen koridor V1 pro přeložku vodovodního přivaděče do obce. 

Navrhované plochy bude možno napojit na navržené úseky splaškové kanalizace. Plocha S2 
v místní části Josefov bude mít individuální likvidaci splaškových vod v areálu. S ohledem na 
nově navrženou výstavbu bude třeba v rámci dalšího stupně projektové dokumentace 
provést rozšíření navržené splaškové kanalizace a prověřit dimenze stok a kapacity ČOV 
Křtiny. Pro kanalizaci je navržena plocha T1b pro čerpací stanici kanalizace (výtlaku) na 
ČOV Křtiny a koridor splaškové kanalizace SK1 na ČOV Křtiny. 

Dešťové vody budou v co největší míře zadržovány na vymezených zastavitelných plochách 
a vsakovány na pozemcích, příp. akumulovány pro zálivku, jejich přebytek bude odváděn do 
stávající kanalizace. 

Je třeba zachovat stávající funkci všech vodohospodářských zařízení, toků a nádrží v území 
a doplnit další opatření. Jsou navržena protierozní opatřeni: plochy pro otevřené příkopy 
P1a, P1b, P1c pro zachycení přebytečných povrchových vod a jejich neškodné svedení do 
stávající vodoteče a následně do Křtinského potoka. 

Řešeným územím protékají vodní toky ve správě Lesů ČR, s.p., vodní tok Jedovnický potok 
a Křtinský potok (do ř.km 5,331) jsou ve správě Povodí Moravy, s.p. Vodní tok Křtinský potok 
má v úseku ř.km 0,000 - 4,950 vyhlášeno záplavové území vč. stanovení aktivní zóny 
(Rozhodnutí KU Jihomoravského kraje vydané dne 12.1.2012 pod č.j. JMK 121488/2011). 

K Návrhu zadání ÚP Habrůvka jsme dne 28.4.2011 vydali Stanovisko správce povodí pod 
č.j. PM011189/2011-203/Ve. 

Stanovisko správce povodí a správce vodních toků Jedovnický potok a Křtinský potok 

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodních 
toků Jedovnický potok a Křtinský potok k předloženému návrhu následující stanovisko: 

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými 
Plánem oblasti povodí. 

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme. 

Požadujeme zohlednit následující připomínky: 

1. Budou respektovány veškeré připomínky Stanoviska č.j. PM011189/2011-203/Ve. 

2. V územním plánu je nutno zohlednit aktivní zónu záplavového území VVT Křtinský potok a 
v lokalitách v této oblasti postupovat v souladu s §67 zákona č. 254/2001 Sb. v platném 
znění. 

3. V záplavovém území požadujeme nevymezovat nové rozvojové plochy k zástavbě. 

4. Podél VVT bude v souladu s §49, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění 
zachován manipulační pruh šířky min. 8 m oboustranně sloužící správci toku k výkonu práv a 
povinností souvisejících s jejich správou. Manipulační pásmo DVT bude respektováno v 
šířce 6 m od břehové čáry oboustranně. 

5. Pro nové zastavitelné plochy vymezit koridory, příp. páteřní trasy dopravní a technické 
infrastruktury, tyto koridory musí být ponechány jako veřejně přístupné. 

Návrh vypořádání připomínky: 

K bodu 1 a 5: 

Připomínky uplatněné k návrhu zadání Projektant ÚP Habrůvka splnil. 

K bodu 2 a 3: 
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Aktivní zóna záplavového území Křtinského potoka je zakreslena v Koordinačním výkrese 
Návrhu ÚP Habrůvka. Tento limit v území se uvádí pouze v části odůvodnění ÚP. Návrh ÚP 
tuto aktivní zónu zohlednil. Využití ploch v daném místě stabilizoval. Rozvojové plochy 
nejsou v tomto území navrženy.  

K bodu 3: 

Vymezení manipulačního pásu ve výkrese ÚP nebude zakresleno. Jedná se o jev, který není 
v měřítku výkresů ÚP zobrazitelný. V kapitole 8.1.2 Odůvodnění jsou výše uvedené šířky 
manipulačních pruhů uvedeny. 

15.5 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita v Brně, 
679 05 Křtiny 175 

(doručena 26.09.2013) 

Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Křtiny požaduje dodržení těchto podmínek při zpracování 
územního plánu obce Habrůvka: 

1. Obecně požadujeme, aby bylo zachováno ochranné pásmo lesa, t.j. aby navrhované 
stavby byly umisťovány ve vzdálenosti větší než 50 m od hranice pozemků určených k plnění 
funkcí lesa (dále jen PUPFL). Žádáme, aby existence ochranného pásma lesa, které je 
vymezeno příslušnými právními předpisy, byla uvedena v textové části předložené 
dokumentace. Z důvodu odstranění jakýchkoliv pochybností při budoucí výstavbě v 
ochranném pásmu lesa požadujeme zákres tohoto ochranného pásma do grafických příloh 
ÚPD, stejně tak žádáme zákres všech případných níže uvedených povolených výjimek z této 
vzdálenosti v lokalitách do 50 m od lesa určených k zástavbě. 

2. Požadujeme, aby řešení dopravního zpřístupnění nově navrhovaných stavebních lokalit 
bylo založeno především na důsledném využití disponibilních k tomu určených a vhodných 
pozemků v intravilánu obce, nikoliv záborem neveřejných lesních cest zpřístupňujících lesní 
porosty přiléhající k obci. Nesouhlasíme s výstavbou v lokalitách, které nemají zabezpečen 
přístup z veřejné komunikace. 

3. Přístupové cesty do lesních porostů musí být bezpodmínečně zachovány pro účely jejich 
využívání pro potřeby lesního hospodářství. Přitom je nutno respektovat, že se jedná o lesní 
cesty, po nichž se pohybují především dopravní prostředky pro odvoz dříví o celkové 
hmotnosti cca 20-30 tun. Tomu je třeba přizpůsobit např. případné plánované umístění 
inženýrských sítí do tělesa těchto cest, zpevnění komunikačních povrchů, stavbu oplocení 
podél cest, apod. a veřejných cest navazující na lesní cesty. 

4. Pokud by Mendelova univerzita v Brně jako vlastník lesa a zároveň odborný lesní 
hospodář souhlasila s udělením výjimky pro umístění staveb do 50 m od pozemků určených 
k plnění funkcí lesa, pak pouze za podmínky, že minimální vzdálenost obvodového zdiva 
staveb od lesa musí být větší než průměrná výška přilehlého lesního porostu, minimálně 
však 40 m v případě rodinných domů. 

Návrh vypořádání připomínky: 

K bodu 1) 

Vzdálenost 50 m od okraje lesa je vyznačena ve výkrese č. I„Koordinační výkres“. V hlavním 
výkrese být vyznačena nemůže, jedná se o vzdálenost, kterou již stanovil zákon o lesích. 
Zastupitelstvo obce neschvaluje údaje již zakotvené v platné legislativě. V kapitole 8.2 
textové části Odůvodnění je uveden limit využití území 50 m od okraje lesa. Umisťování 
staveb ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa vyplývá z tohoto zákona a je řešeno následně 
v územních řízeních na umístění staveb. Zobrazení udělených výjimek z 50 m od okraje lesa 
není vstupním limitem ani návrhem UPD a spadá do režimu navazujících řízení a projednání. 
Zakreslení již povolených výjimek ze vzdálenosti 50m od okraje lesa, proto územnímu plánu 
nepřísluší. Tato ÚPD zúžené limity nepředepisuje ani nestabilizuje. 
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K bodu 2) a 3) 

Návrh ÚP nenavrhuje zábory neveřejných lesních cest. Stávající cesty jsou stabilizovány. Po 
cestě ve vlastnictví Mendelovy univerzity (pozemek parc.č. 81) je v současné době zajištěn 
přístup ke stávajícím plochám bydlení a k návrhové ploše B4. Dle informací od obce 
Habrůvka obec uvažuje odkoupit část lesní cesty ve vlastnictví ŠLP užívané jako místní 
komunikace. 

K bodu 4) 

Uvedenou připomínku pořizovatel chápe jako upozornění vlastníka a správce lesa, protože 
umisťování staveb ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa je předmětem navazujících 
řízení, ve kterých uděluje výjimku věcně a místně příslušný dotčený orgán. 

Zpracovala dne 31.10.2013 Ing. arch. Zita Řehůřková, referentka oddělení ÚP a RR SÚ MěÚ 
Blansko 

 

 

Poučení : 

 

Proti Územnímu plánu Habrůvka vydanému formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 
Zdena Opletalová        Martin Šimek  
místostarostka obce         starosta obce 

 

 


