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

1.1 Úvod 

Územní plán Křtiny (dále ÚP) byl vydán dne 13.12.2017, nabyl účinnosti dne 01.01.2018. 
Návrh ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném v době projednání 
návrhu ÚP. Byla vydána pouze jedna změna č. 1, která nabyla účinnosti 23.09.2021. 

ÚP Křtiny je zveřejněn na webových stránkách města Blansko na adrese: 

https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581828#obsah 

Součástí této Zprávy o uplatňování UP Křtiny (dále Zpráva) jsou pokyny pro zpracování návrhů 
změn územního plánu. Změny budou pořizovány zkráceným postupem podle §55b 
stavebního zákona. Jedná se o první Zprávu po vydání ÚP. 

1.2 Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno k 01.03.2016. Změnou č. 1 bylo aktualizováno k datu 
24.03.2021. Zastavěné území je v grafické části vymezeno ve všech výkresech. 

1.3 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

V koncepci rozvoje území byly stanoveny hlavní cíle rozvoje území, které jsou postupně 
naplňovány:  

 ÚP zachovává sídelní strukturu a vhodně doplnit tradiční vnější i vnitřní výraz sídla. 

 ÚP navrhuje dobudování technické infrastruktury a dopravní infrastruktury. 

 ÚP vymezuje územní systém ekologické stability. 

 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ploch bydlení. 

 ÚP vytváří podmínky pro rozvoj ploch občanského vybavení a pracovních příležitostí 

1.4 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch, ploch přestavby  

1.4.1 Zastavitelné plochy 

V ÚP byly vymezeny níže uvedené zastavitelné plochy: 

Z1 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) sever 

https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581828#obsah
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Z2 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) sever 

Z3 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) sever 

Z4 - Plochy bydlení - - v rodinných domech (BI) severozápad 

Z5 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) severozápad 

Z6 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) severozápad 

Z7 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) severozápad 

Z8 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) sever 

Z9 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI)severozápad 

Z10 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) severozápad 

Z11 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) severozápad 

Z12 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI)severozápad 

Z15 - plochy občanského vybavení (OV) východ 

Z17 - plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení (OS) sever 

Z20 - plochy smíšené obytné (SO) východ 

Z21 - plochy dopravní infrastruktury – garáže a parkoviště (DG) sever 

Z22 - plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace (DX) západ 

Z23 - plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace (DX) západ 

Z24 - plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace (DX) západ 

Z25 - plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace (DX) jih 

Z27 - plochy veřejných prostranství (PV) sever 

Z28 - plochy veřejných prostranství (PV) sever 

Z29 - plochy veřejných prostranství (PV) sever 

Z30 - plochy veřejných prostranství (PV) západ 

Z31 - plochy veřejných prostranství (PV) západ 

Z32 - plochy veřejných prostranství (PV) západ 

Z33 - plochy veřejných prostranství (PV) západ 

Z35 - plochy veřejných prostranství (PV) jihozápad 

Z36 - plochy veřejných prostranství (PV) jihozápad 

Z37 - plochy veřejných prostranství (PV) východ 

Z38 - plochy veřejných prostranství (PV) východ 

Z39 - plochy veřejných prostranství (PV) východ 

Z42 - plochy sídelní zeleně (Z) střed 

Z43 - plochy zeleně specifické – lesopark (ZX) severozápad 

Z44 - plochy zeleně specifické – lesopark (ZX) východ 

Z47 - plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace (DX) západ 

Z48 - plochy občanského vybavení (OV) východ 

Z49 - plochy smíšené – obytné (SO) sever 
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V ÚP je celkem vymezeno 6,217 ha zastavitelných ploch. Na základě vlastních průzkumů 
a konzultací s příslušným Stavebním úřadem bylo zjištěno, že aktuálně je využito 0,1445 
ha, t.j 3% z celkové výměry zastavitelných ploch bydlení vymezených územním plánem 
na zemědělské půdě mimo zastavěné území 4,96 ha. Malé využití zastavitelných ploch 
souvisí zejména s tím, že nový územní plán byl vydán před cca 4 lety a plochy jsou zatím 
využity minimálně. 

Plochy občanského vybavení, dopravy a plochy veřejných prostranství dosud využity 
nejsou. 

1.4.2 Plochy přestavby 

V ÚP jsou vymezeny tyto plochy přestavby: 

P1 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) sever 

P2 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) severozápad 

P3 - Plochy bydlení - v rodinných domech (BI) západ 

P4 - plochy smíšené obytné (SO) východ 

P5 - plochy smíšené obytné (SO) Východ 

Přestavby nebyly zatím zrealizovány. 

1.4.3 Plochy změn v krajině 

V ÚP jsou vymezeny tyto plochy: 

K1 - zeleň soukromá a vyhražená (ZS) sever 

K2 - zeleň ochranná a izolační (ZO) severozápad 

K3 - zeleň ochranná a izolační (ZO) severozápad 

K4 - plochy lesní (NL) severozápad 

K5 - plochy lesní (NL) jihovýchod 

K6 - plochy lesní (NL) sever 

Plochy změny nebyly zatím realizovány. 

1.5. Vyhodnocení naplnění koncepce veřejné infrastruktury 

1.5.1 Doprava 

1.5.1.1 Silniční doprava 

Koncepce dopravní infrastruktury zachovává stávající dopravní skelet. Územní plán vymezuje 
plochy dopravní infrastruktury. 

Dle ÚP bude zajištěna průchodnost stávajících silnic II. a III. třídy v plynulé trase - v průjezdním 
úseku silnice v šířce odpovídající funkční skupině a zatížení silnice a mimo průjezdní úsek v 
souladu Návrhovou kategorizací krajských silnic JMK.  

Místní komunikace jsou součástí stávajících a navržených ploch veřejných prostranství (PV). 

Síť účelových komunikací je v území stabilizována. Vymezeny jsou návrhové plochy: (DX / 
Z22, Z23, Z24, Z25, Z47). 

Pro cyklistickou dopravu jsou v řešeném území vymezeny návrhy cyklotras: 

 Habrůvka – Křtiny – (Březina) - Hostěnice – Pozořice (cyklotrasa dle ZÚR JMK) 
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 Křtiny - Jedovnice - po silnici II/373 

 Křtiny - Adamov - po silnici III/374 45 

 Křtiny – Bukovina - po účelových komunikacích 

 Křtiny – Sluneční stezka - po účelových komunikacích 

Je navrženo parkoviště v ploše (DG / Z21). 

1.5.2 Technická infrastruktura 

1.5.2.1 Zásobování vodou, vodní hospodářství 

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Městys bude i nadále 
zásobován ze skupinového vodovodu Křtiny - Habrůvka. 

 Rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu vodovodními řady s dostatečnou kapacitou pro převod 
požární vody. 

 V rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající vodovodní řady v 
maximální možné míře zaokruhovány. 

 Pro zásobování vodou lokalit v severozápadní části je navržen vodovodní řad včetně AT 
stanice – vymezen koridor TK2 

Záměry zatím nebyly realizovány. 

1.5.2.2 Odkanalizování území 

Koncepce odkanalizování je v řešeném území stabilizovaná. Je vybudovaná kanalizace 
kombinovaného systému (splašková, jednotná), likvidace odpadních vod je řešena na čistírně 
odpadních vod (mimo k.ú. Křtiny). 

Koncepce rozvoje: 

 kanalizační sběrače v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících 
a navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

 pro zastavitelné plochy (Z1 – Z9) je navržen oddílný systém odkanalizování, splaškové 
vody budou napojeny na stávající kanalizaci, dešťové budou odvedeny do místního 
recipientu 

 pro zastavitelné plochy (Z10 a Z11) je navržena čerpací stanice (součást koridoru TK4) 
včetně kanalizačního výtlaku – vymezen koridor TK4 

 u ostatních zastavitelných ploch (Z20) a ploch přestavby (P4, P5) je navržen jednotný 
systém odkanalizování 

 je navrženo odvedení odpadních vod z obce Habrůvka na ČOV Křtiny – vymezen koridor 
TK5 

 u ploch zastavěných, zastavitelných a ploch přestavby řešit hospodaření s dešťovou vodou 
(HDV) dle platné legislativy - uvádět v maximální míře dešťové vody do vsaku, nezhoršovat 
odtokové podmínky v zastavěném a zastavitelném území 

Záměry zatím nebyly realizovány. 

1.5.2.3 Zásobování plynem a teplem 

Dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice 
odkud je zemní plyn přiveden středotlakým potrubím. Zásobování teplem je stabilizováno – 
pro vytápění a ohřev teplé vody se v převážné míře využívá zemní plyn. Lokálně lze využívat 
alternativní a obnovitelné zdroje energie. 
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Koncepce rozvoje: 

 o zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávající regulační stanice 

 plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci stávajících a 
navržených ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury 

Koncepce zásobování plynem je postupně realizována dle aktuální výstavby 
v rozvojových plochách. 

1.5.2.4 Zásobování elektrickou energií 

Zásobování el. energií je v řešeném území stabilizováno. Městys bude i nadále zásobován z 
hlavního napájecího vedení (TR Adamov – TR Blansko). 

Koncepce rozvoje: 

 Pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic, v 
případě nutnosti je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to 
technicky možné, příp. doplnit v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí. 

 Síť nízkého napětí bude rozšířena a zahuštěna, pro zastavitelné plochy, novými vývody v 
rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu. 

Koncepce zásobování elektrickou energií je postupně realizována. 

1.5.2.5 Spoje 

Území je stabilizováno, v ÚP nejsou navrženy nové plochy ani koridory. 

1.5.2.6 Koncepce nakládání s odpady 

Stávající koncepce nakládání s domovním a komunálními odpadem je stabilizována a nemění 
se. Recyklovatelné složky budou tříděny a shromažďovány v nádobách na sběrných místech. 

1.5.3 Občanské vybavení 

Koncepce občanského vybavené se zachovává. Stabilizované plochy se doplňují plochami 
návrhovými. Jsou vymezeny zastavitelné plochy OV / Z15, Z48 a OS / Z17.  

Plochy nebyly dosud využity. 

1.5.4 Koncepce rozvoje veřejných prostranství 

Stabilizované plochy se doplňují plochami návrhovými. Koncepce rozvoje veřejných 
prostranství souvisí s celkovým rozvojem sídla a to především s dopravní obsluhou 
navržených lokalit a prostupností územím. Jsou vymezeny stávající plochy veřejných 
prostranství. Nově jsou vymezeny plochy veřejných prostranství (PV / Z27, Z238, Z29, Z30, 
Z31, Z32, Z33, Z35, Z36, Z37, Z38, Z39). 

Plochy nebyly dosud využity. 

1.6 Vyhodnocení naplnění koncepce uspořádání krajiny 

ÚP vymezuje přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj. S 
ohledem na přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a 
stavby s výjimkou těch, které rozšiřují zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území. 

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití - plochy zemědělské NZ, 
plochy vodní a vodohospodářské (W), plochy lesní NL, plochy přírodní NP a smíšené plochy 
nezastavěného území NSz a plochy smíšené nezastavěného území – přírodní NSp. 

Je navržen systém ÚSES místního i nadmístního významu. 

Prostupnost krajiny je řešena vymezením hlavních stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury – účelových komunikací (DX), které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost 
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krajiny a přístup na pozemky ZPF a PUPFL, obsluhu ploch rekreace a vedení cyklistických 
tras. 

Plochy s potenciálním rizikem vodní eroze a potenciálním ohrožením území povodněmi nejsou 
vymezeny. Návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešen v případě 
potřeby podrobnější dokumentací. 

Plochy s potenciálním ohrožením území povodněmi nejsou vymezeny. V řešeném území není 
stanoveno záplavové území. Dešťové vody budou odváděny stávajícím systémem (jednotná 
kanalizace, povrchový odtok).  V zastavitelných plochách budou v max. míře dešťové vody 
odváděny do vsaku a řešeno hospodaření s dešťovými vodami. 

Plochy pro dobývání ložisek nerostů nejsou v katastru obce vymezeny. 

1.7 Územní rezervy 

V ÚP nebyly navrženy žádné územní rezervy. 

1.8 Územní studie 

V návrhu ÚP je vymezena jedna lokalita, jejíž využití je podmíněno zpracováním územní studie 
– US1. 

Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I.1. Výkres základního 
členění území. 

Územní studie prověří a navrhne řešit: 

- u vymezené lokality upřesní polohu a rozsah veřejných prostranství, vymezí plochy pro 
dopravní a technickou infrastrukturu, navrhne novou parcelaci, vymezí vhodná místa pro 
rodinné domy 

- navrhne omezení možného negativního vlivu na krajinný ráz 

- navrhne řešit střet s ochranným pásmem lesa, 

- na ploše Z1 provést biologický průzkum vlivu navrhovaného záměru na biotop T1.1 

Pro zpracování územní studie byla stanovena lhůta do 4 let od nabytí účinnosti ÚP, tj do 
01.01.2022. Územní studie nebyla dosud zpracována. Došlo k marnému uplynutí lhůty.  

Podmínka územní studie bude zrušena změnou Z2.12. 

Další územní studie nebudou změnou ÚP prověřovány. 

1.9 Veřejně prospěšné stavby  

V ÚP byly vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Jejich vymezení 
se nemění. 

1.10 Udržitelný rozvoj území 

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání do schválení této Zprávy nebyly zjištěny 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 

1.11 Vyhodnocení změn podmínek 

V uplynulém období byly vydány aktualizace politiky územního rozvoje a aktualizace Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Územní plán bude doplněn a vyhodnocen ve vztahu k vydaným aktualizacím. 



10/44 
 

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

2.1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko – 
úplná aktualizace 2020 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností 
Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z prosince 2020 byly určeny problémy k řešení v ÚPD. Při 
určování problémů se vycházelo z negativ v území, problémových listů jednotlivých obcí 
(tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve kterých byla vyhodnocována vyváženost 
pilířů udržitelného rozvoje na základě klíčových faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů 
záměrů.  

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující 3 listy, 
z nichž list č.2 je zaměřen na problémy k řešení v ÚPD a střety. Dle aktuálních ÚAP z roku 
2020 nejsou v obci evidovány žádné závady, byla zjištěna negativa v území, která jsou 
uvedena v listu 1 karty obce. 

Změny ÚP nevyvolají nové problémy v území. 

Podle vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek má městys Křtiny hodnoceno 
příznivé životní prostředí a soudržnost obyvatel pozitivně, hospodářský rozvoj byl hodnocen 
negativně. V obci nejsou evidována sesuvná území, obytná zástavba není zásadně zatížena 
hlukem z dopravy, část území se nachází v CHKO Moravský kras, v obci se nachází vodní 
toky a plochy, záplavové území není evidováno. Obec má dále funkční veřejnou technickou 
infrastrukturu, je evidován růst počtu obyvatel, kladné hodnoty vykazuje i migrační saldo. 
V obci jsou realizovány další bytové jednotky. Obec má oproti průměru v ORP evidován 
vysoký podíl ploch občanského vybavení a ploch rekreace. Naopak podíl ploch výrobních 
aktivit a skladování je oproti jiným obcím nižší, městys se nenachází v rozvojové ose, je 
situován mimo hlavní dopravní trasy (silnice I. třídy, železnice), je evidován vyšší podíl 
nezaměstnaných. 

Ve správním území byly zjištěny střety záměrů se stávajícími limity využití území: 

SZL8 Technická infrastruktura x ochrana ZPF - jedná se o střet záměru vedení kanalizace 
z obce Habrůvka s kvalitními zemědělskými půdami (I. a II. třída ochrany ZPF) 

SZL10 Technická infrastruktura x významné pozemní komunikace (silnice II. tříd)  - jedná se 
o vedení kanalizace z obce Habrůvka se silnicemi II. třídy. 

SZL12 Technická infrastruktura x technická infrastruktura - jedná se o střet záměru vedení 
kanalizace z obce Habrůvka se současnými sítěmi technické infrastruktury.  

Ve správním území nebyly zjištěny vzájemné střety záměrů.  

Problémy (negativa v území), které byly zjištěny v řešeném území, jsou řešeny v 
platném ÚP, nové problémy k řešení pro platný ÚP z aktualizace ÚAP 2020 nevyplývají. 

2.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje z roku 2017 (dále ÚAP JMK) je 
řešené území dotčeno prvkem ÚSES nadmístního významu a to regionální biocentrum RBC 
208 a regionální biokoridor  RK 1495 a 1496. Prvky ÚSES jsou v platném ÚP upřesněny a 
zohledněny. 

Jižní část k.ú. Křtiny je malou částí dotčena grafickou značkou označující urbanistickou závadu 
– suburbanizace v Brněnském metropolitním regionu.  

Další problémy, střety záměrů na provedení změn a střety záměrů s limity využití území nebyly 
v řešeném území zjištěny.  
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

3.1 Vyhodnocení souladu ÚP s politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky(dále jen PÚR ČR) byla schválena vládou České 
republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Aktualizace č. 1 byla schválena 
usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 byla schválena usnesením 
vlády ze dne 02.09.2019 č. 629, Aktualizace č. 3 byla schválena usnesením vlády ze dne 
02.09.2019 č. 630, Aktualizace č. 4 byla schválena usnesením vlády ze dne 12.7.2021 č. 618  
a Aktualizace č. 5 byla schválena usnesením vlády ze dne 17.08.2020 č. 833. 

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

Obce mimo rozvojové oblasti leží na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s 
výraznou vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor připravované kapacitní silnice 
SD20 a železniční trať I. TŽK (I. tranzitní železniční koridor) Česká Třebová - Brno. 

Městys Křtiny je územím, které není přímo ovlivněno těmito dopravními cestami. 

V ZÚR JMK byly rozvojové oblasti a osy upřesněny. Správní území městyse leží v metropolitní 
rozvojové oblasti Brno OB3. 

Nově dle Aktualizace č. 4 je městys a celý Jihomoravský kraj součástí specifické oblasti SOB9 
– oblast ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Ve správním území 
se nachází několik vodních ploch, nové nejsou navrhovány, správní území je z velké části 
zalesněno. Plochy s potenciálním rizikem vodní eroze a potenciálním ohrožením území 
povodněmi se v řešeném území nenachází. Území je součástí krajinných celků vyplývajících 
ze ZUR JMK  - č. 20 - Račický, č. 24 Bílovicko – Ostrovský, č. 23 – Jedovnický, ve kterých jsou 
stanoveny cílové kvality.  

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

Návrh řešení ÚP neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR a jejích aktualizací. 
Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území nevyplývají pro obec z PÚR ČR ani jejích aktualizací žádné specifické požadavky.  

3.2 Vyhodnocení souladu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Aktualizace č. 1 a č. 
2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 (ZÚR JMK). 

ÚP již vyhodnotil soulad s nadřazenou dokumentací. Změnou bude vyhodnocen soulad 
s jejími aktualizacemi. 
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3.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 

udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního 

rozvoje (A) 

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

ÚP Křtiny není v rozporu s prioritami. ÚP vytváří podmínky zejména k podpoře principu 
integrovaného rozvoje území, zejména měst a obcí (priorita č. 5), v urbanistické 
koncepci zohledňuje rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i 
specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních 
hodnot (priorita č.6), podporuje přístupnost a prostupnost krajiny, zejména předcházet 
zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny (priorita č.10), ÚP podporuje péči o 
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, které vytvářejí charakteristické znaky území, 
přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje (priorita č.14), 
vytváří územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména 
s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy 
a ekologickou funkci krajiny (priorita č.15), vytváří územní podmínky pro zabezpečení 
kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou 
veřejnou infrastrukturou, zajišťuje dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování 
prostupnosti krajiny (priorita č.16). 

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

Správní území městysu leží v metropolitní rozvojové oblasti OB3. ÚP v kapitole B.2.2 
odůvodnění se zabývá vyhodnocením návrhu ÚP ve vztahu k úkolům územního plánování 
vyplývající z této rozvojové oblasti. 

Městys Křtiny není v sídelní struktuře Jihomoravského kraje vymezen jako žádné z 
definovaných center osídlení. Návrh ÚP nenavrhuje žádné změny využití území nebo jiná 
řešení, která by znamenala změnu v sídelní struktuře. 

3.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 

rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti. 

3.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 

vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 

územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

3.2.4.1 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

Ve správním území obce jsou dle ZÚR JMK vymezeny níže uvedené prvky nadmístního 
ÚSES: 

 nadregionální biocentrum NRBC 31 

 nadregionální biokoridor K 131MB 

 regionální biocentrum RBC 208 
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 regionální biokoridor RK 1495 - 

 regionální biokoridor RK 1496 

Všechny prvky územního systému ekologické stability nadmístního významu byly v ÚP Křtiny 
upřesněny.  

3.2.4.2 Cyklotrasy 

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

Správního území se týká krajská síť cyklotrasy Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – Pozořice. Dle 
odůvodnění ÚP kapitoly B. 2.2. je v ÚP vyznačena navrhovaná cyklistická trasa navazující na 
katastrální území Habrůvky, v severozápadní části k.ú. Křtiny, a to po stávající účelové 
komunikaci v souběhu s modrou turistickou stezkou. V jihovýchodní části je vyznačena 
navržená cyklotrasa v návaznosti na území obce Březina přes lesní porost po účelové 
komunikaci v souběhu se zelenou turistickou stezkou, která navazuje na naučnou stezku 8 
březinských zastavení v obci Březina. 

3.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje (E) 

3.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto přírodní hodnoty: 

 Zvláště chráněná území přírody; 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 
biosférické rezervace); 

 Prvky soustavy Natura 2000; 

 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

V odůvodnění ÚP kapitole B. 2.2 je popsán způsob řešení ve vztahu k územním 
podmínkám koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje. 

3.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 Území s archeologickými nálezy 

 Území významných urbanistických hodnot. 

V odůvodnění ÚP kapitole B. 2.2 je popsán způsob řešení ve vztahu k územním 
podmínkám koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje. 

3.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

 Rekreační a turistická atraktivita 

 Veřejná infrastruktura. 

V odůvodnění ÚP kapitole B. 2.2 je popsán způsob řešení ve vztahu k územním 
podmínkám koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje. 
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3.2.6 Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 

zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 

Podstatná část území obce Křtiny přísluší ke krajinnému celku č. 20. Račickému a podél 
severozápadní hranice přísluší malá část lesního porostu do krajinného celku č. 24 Bílovicko 
– Ostrovského. Na severní hranici řešeného území zasahuje neprůkazně na území katastru 
obce vymezený krajinný celek 23 Jedovnický. Krajinný celek zasahuje do řešeného území 
nepodstatnou výměrou (cca 0,5 ha), která neumožňuje aplikovat požadovanou škálu 
požadavků a úkolů pro územní plánování. Území spadající do krajinného celku č. 23 je 
součástí lokality Natura 2000 (EVL Moravský kras), přírodní rezervace Pod Tipečkem a 
kompaktních lesních porostů, kde jsou zachovány současné podmínky ochrany (v rámci 
ochrany přírodních hodnot území). 

Z aktualizace vyplývá pouze upozornění na změny dílčích textů: 

• v nadpisu příslušné kapitoly odůvodnění je třeba uvádět text „kvalit“ místo textu 
„charakteristik“ 

• text „krajinný celek“ místo textu „krajinný typ“  

Zařazení správního území městysu do krajinných celků se nemění. 

3.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území městysu nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby. 

3.2.8 Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v 

územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a 

rozvoje sídelní struktury (H) 

Správního území městysu Křtiny se týkají požadavky na koordinaci krajských cyklotras – viz. 
výše kapitola 3.2.4.1 a požadavky na koordinaci ploch a koridorů nadregionálního a 
regionálního ÚSES viz. výše kapitola 3.2.4.2. Koncepce dopravy týkající se cyklotras je dále 
odůvodněna v kapitole J.3 „Silniční doprava“, v bodě „Nemotorová doprava“, koncepce 
uspořádání krajiny je odůvodněna v kapitole J.5 „Koncepce uspořádání krajiny“.  

4. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH PODLE § 55 ODST 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

V ÚP je celkem vymezeno 6,217 ha zastavitelných ploch. Na základě vlastních průzkumů a 
konzultací s příslušným Stavebním úřadem bylo zjištěno, že aktuálně je využito 0,1445 ha, t.j 
3% z celkové výměry zastavitelných ploch bydlení vymezených územním plánem na 
zemědělské půdě mimo zastavěné území 4,96 ha. Malé využití zastavitelných ploch souvisí 
zejména s tím, že nový územní plán byl vydán před cca 4 lety a plochy jsou zatím využity 
minimálně. 

Plochy občanského vybavení, dopravy a plochy veřejných prostranství dosud využity nejsou. 

Změnou č. 1 byla vymezena zastavitelná plocha pro bydlení, která má být v nejbližší době 
využita. 

Z výše uvedeného aktuálního stavu využití ploch nevyplývá potřeba vymezení nových 
zastavitelných ploch.  
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Nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území budou prověřeny změnou Z2.9 v rozsahu 
cca 0,3 až 0,7 ha a částečně změnou Z2.8 v rozsahu cca 0,16 ha, rozsah bude ještě u obou 
změn prověřován. U změny Z2.4 má dojít ke změně využití již vymezených zastavitelných 
ploch na zastavitelné plochy rekreace. Další záměry (změny Z2.1, Z2.3, Z2.5, Z2.6, Z2.7, část 
Z2.8 a Z2.10) jsou situovány v zastavěném území, bude se jednat o území tzv. „přestavby“. 

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚN 

Změny budou pořizovány zkráceným postupem podle §55 až 55c stavebního zákona.  

Jedná se o druhou změnu, zahrnující dílčí změny označené Z2.1 až Z2.11. Území řešené 
změnami je ve výřezech z hlavních výkresů červeně zvýrazněno. 

Uvedení ÚP Křtiny do souladu s aktualizacemi ZÚR JMK a PUR ČR bude součástí řešení 
změn. 

Pořízení dílčích změn Z2.1,  Z2.3 až Z2.10 schválilo zastupitelstvo městyse na svém 36. 
zasedání konaném dne 29.11.2021 a na svém 38. zasedání konaném dne 31.01.2022. 
Pořízení části dílčí změny Z2.4 schválilo zastupitelstvo městyse na svém 41. zasedání 
konaném dne 25.04.2022. 

Přehled dílčích změn změny č. 2: 

Z2.1 – zázemí u RD č.p. 213 

Z2.3 – garáž u RD č.p. 4 

Z2.4 – plochy rodinné rekreace nad zámkem, zrušení zalesnění 

Z2.5 – plochy bydlení u silnice 

Z2.6 – plochy občanského vybavení u domova SANTINI 

Z2.7 – plochy smíšené výrobní 

Z2.8 – plochy bydlení nad potokem 

Z2.9 – plochy rodinné rekreace na Kopci  

Z2.10 – Arboretum - rodinný dům v hájence  

Z2.11 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras 

Z2.12 – zrušení územní studie US1 

 

Poznámka: Součástí změny č. 2 byla i dílčí změna Z2.2 – plochy rekreace v lese. K obsahu 
změny byl uplatněn předběžný nesouhlas dotčených orgánů: Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR, Správy CHKO Moravský kras a odboru životního prostředí MěÚ Blansko. 
Pořizovatel na základě konzultace s určeným zastupitelem dílčí změnu Z2.2 vyřadil z obsahu 
Zprávy. 

 

POPIS ZMĚN A DŮVODY POŘÍZENÍ: 

 

Z2.1 - zázemí u RD č.p. 213 

Změna využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 317/6 v katastrálním území Křtiny z ploch 
zeleně zahrad - sady, zahrady ZZ na plochy bydlení BI. 

Odůvodnění 
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Důvodem pořízení změny je záměr výstavby garáže a zázemí rodinného domu č.p. 213. 
Předmětný pozemek je zařazen do ploch zeleně zahrad - sady, zahrady ZZ v zastavěném 
území. Pozemek navazuje na stabilizované plochy bydlení BI a přímo na pozemek rodinného 
domu č.p. 213 ve vlastnictví navrhovatelky změny, ze kterého se zřejmě předpokládá dopravní 
napojení i napojení na sítě technické infrastruktury. 

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení předmětného pozemku do 
ploch bydlení v rodinných domech BI, ve kterých může být umístěna doplňková stavba ke 
stavbě hlavní. Pozemek se nachází v zastavěném území, nejedná se o rozšíření 
zastavitelných ploch mimo aktuální zastavěné území. 

 

 

Z2.3 – garáž u RD č.p. 4 

Změna využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 646/9 v katastrálním území Křtiny z ploch 
veřejných prostranství v zastavěném území PV v zastavěném území na plochy bydlení BI, 
případně jiné využití umožňující umístění garáže u rodinného domu. 

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace garáže i rodinného domu č.p. 4. Pozemek je 
zařazen do ploch veřejných prostranství v zastavěném území PV. V plochách PV není tento 
typ stavby přípustný. Pozemek není oplocen, projektant ÚP jej vyhodnotil jako plochu, která je 
součástí veřejného prostranství v této části městysu. Je situován v nárožní poloze, v místě 
křižovatky komunikací zpřístupňující rodinné domy v této části městysu. Z katastru nemovitostí 
dále bylo možné zjistit, že se jedná o pozemek, který navazuje na pozemek rodinného domu 
č.p. 4, ve spoluvlastnictví navrhovatele, pozemek rodinného domu dále zahrnuje i navazující 
pozemek zahrady parc.č. 685 v k.ú. Křtiny. Na sousedním pozemku rodinného domu č.p. 4 
parc.č. 686/3 v k.ú. Křtiny je dle platného ÚP navrženo veřejné prostranství PV – Z36, které 
má zajistit dopravní dostupnost navazujících stabilizovaných ploch BI, zahrnující pozemek i 
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rodinného domu č.p.4. Zatím nebylo realizováno, zřejmě z důvodu, že se nejedná o pozemky 
městysu. Pozemek se nachází v pohledově exponované poloze v místě křižovatky dvou 
komunikací.  

V žádosti navrhovatele změny bylo doplněno odůvodnění potřeby situování stavby garáže 
právě na předmětném pozemku, byly doloženy podklady dokumentující polohu garáže, 
napojení na veřejné prostranství, její půdorysný rozměr a objemové řešení. Dle podkladů se 
předpokládá, že garáž bude do svažitého terénu zapuštěna, obdobně jako sousední garáž, 
bude situována v co nejnižší poloze a co nejblíže k rodinnému domu navrhovatele změny. Z 
doložených podkladů lze předpokládat, že garáž nebude mít zásadní vliv na dopravní situaci 
v místě, rovněž neovlivní charakter současné zástavby v okolí i samotného rodinného domu, 
před který má být garáž umisťována. 

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemku do ploch bydlení 
BI, případně jiného využití umožňující umístění garáže u rodinného domu. 

 

 

Z2.4 – plochy rodinné rekreace nad zámkem, zrušení zalesnění 

Změna využití ploch zahrnující části pozemků parc.č. 38/23, 38/37, 38/73, 38/93 a část 835/2 
v katastrálním území Křtiny ze zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI – rozvojová 
lokalita Z8 a Z9 na plochy rekreace rodinné Ri. Zbývající část pozemku parc.č. 835/2 
v katastrálním území Křtiny a sousední pozemky zařazené do návrhových ploch lesních NL – 
plocha změny v krajině označená K4, budou zařazeny do ploch zahrad zeleně zahrad - sady 
ZZ. K ploše rekreace na pozemku parc.č. 835/2 v katastrálním území Křtiny bude navržena 
přístupová komunikace. Plocha ZO-K3 bude ponechána.  

Budou prověřeny další podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany 
krajinného rázu vyžití ploch RI, např. stanovení intenzity využití pozemků, podílu zeleně apod., 
dále budou prověřeny podmínky stanovené s ohledem na ochranu významné dominanty 
poutního kostela Jména Panny Marie z dálkových pohledů. 
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Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace výstavby rekreačního objektu – chaty. Pozemky 
parc.č. 38/23 a 38/73 v k.ú. Křtiny jsou částečně zařazeny do zastavitelných ploch bydlení v 
rodinných domech BI – rozvojová lokalita Z8 a Z9 a částečně do návrhových ploch zeleně 
ochranné a izolační ZO – lokalita K3. Rekreační objekty v plochách BI nejsou možné. Pro tento 
typ využití jsou v ÚP určeny plochy rekreace RI. Plochy BI jsou určeny pro pozemky rodinných 
domů, související dopravní a technická infrastrukturu, pozemky veřejných prostranství, 
pozemky veřejného občanského vybavení a pozemky sídelní zeleně. 

Podle výroku ÚP kapitoly B.2.6 jsou rozvojové lokality Z8 a Z9 společně s dalšími zahrnuty do 
2. etapy, ve které lze stavby realizovat za podmínky, že bude realizována 1. etapa, tj. plocha 
veřejného prostranství označeného PV/Z30 zahrnující i přístupovou komunikaci. V kapitole 
J.2.7 odůvodnění ÚP Křtiny se u rozvojové plochy Z9 uvádí, že tato podmínka byla navržena 
z důvodu zajištění odpovídající dopravní dostupnosti rozvojových lokalit, tj. nutnosti 
vybudování přístupové komunikace resp. návrhové plochy veřejného prostranství (PV / Z30), 
jako etapy č. 1. Současná komunikace je v technicky nevyhovujícím stavu, v minulosti však 
byly v této části obce povolovány rodinné domy bez nutnosti vybudování kapacitní 
komunikace.  

Podle platného ÚP měla být tato část městysu směrem k obci Habrůvka využívána jako 
rozvojová lokalita bydlení, stávající rodinné domy byly stabilizovány, byly zde vymezeny další 
zastavitelné plochy bydlení BI, jejichž využití však bylo podmíněno výše uvedenou etapizací. 
Od doby vydání ÚP do současnosti však nová zástavba nebyla realizována právě z důvodu 
stanovené podmínky využití. Realizace místní komunikace se jeví jako velmi problematická 
zejména z ekonomických důvodů. V blízkosti se nachází rekreační objekty. 

Pozemek 835/2 společně s dalšími sousedními pozemky parc.č. 830, 833, 835/1 a 836/1 v 
katastrálním území Křtiny je zařazen do návrhových ploch lesních NL – plocha změny v krajině 
označená K4. Podle odůvodnění ÚP Křtiny kapitoly J.2.9 „PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ“ byla 
plocha K4 navržena na základě prověření požadavků ze zadání a na základě revize 
urbanistické koncepce stanovené předchozím územním plánem. Plocha má za cíl posílit 
zelený horizont obce a nahradit návrhové plochy na území lesa a doplnit tak jeho úbytky. 
Plocha má tvořit přechod ploch bydlení do krajiny. Podle předchozího územního plánu obce z 
roku 2002 byly rovněž některé výše uvedené pozemky určeny k zalesnění, projektant nového 
ÚP tuto koncepci zalesnění převzal. Vlastníci pozemků toto řešení v době projednání návrhu 
ÚP nerozporovali, nebyla podána námitka. Vlastníci pozemku však vylučují jakékoliv 
zalesňování pozemků. Bez jejich souhlasu, nelze koncepci ÚP  - zalesnění naplnit. Pozemky 
navazují na stabilizované plochy rekreace RI, které jsou v ÚP navrženy jako plochy přestavby 
na bydlení BI – plochy Z12 a P2, další rekreační objekty se nachází západně od předmětných 
pozemků.  

Vlastníci pozemku 835/2 v katastrálním území Křtiny zvažují v horní části umístění dvou 
rekreačních objektů, které budou dopravně napojeny z nové přístupové komunikace, 
navrhované po severním okraji tohoto pozemku s napojením na stávající komunikaci. Žadatelé 
dále doložili zákres do fotografií, dokladující, že rekreační objekty nenaruší dálkové pohledy 
na významnou dominantu kostela. Předpokládají, že objekty budou přízemní, budou osazeny 
do terénu, který bude upraven – terasy, pozemek bude ozeleněn a osázen stromy. 

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemků do ploch rekreace 
rodinné Ri s tím, že doporučuje blíže specifikovat podmínky vyžití ploch RI, např. stanovení 
intenzity využití pozemků, podílu zeleně apod. Rovněž doporučil prověřit související území, 
městys však podpořil změnu na RI pouze u těchto tří pozemků. 

Poznámka: 

V mezidobí, po ukončení projednávání Zprávy bylo schváleno Zastupitelstvem městyse Křtiny 
pořízení další změny, týkající se změny využití části pozemku parc.č. 38/37 v k.ú. Křtiny ze 
zastavitelných ploch bydlení v rodinných domech BI – rozvojová lokalita Z5 na plochy rekreace 
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rodinné Ri. Vzhledem ke shodnému požadavku na řešení navrhovatele této změny 
s požadavky dalších navrhovatelů změny Z2.4, Pořizovatel, na základě konzultace s určeným 
zastupitelem, rozšířil požadavek na obsah řešení této změny o pozemek parc.č. 38/37 v k.ú. 
Křtiny. Nový záměr Pořizovatel rovněž konzultoval s OŽP MěÚ Blansko, který předběžně 
souhlasil se změnou využití části předmětného pozemku na plochy rekreace RI. Plochy 
izolačně zeleně K2-ZO však musí být ponechány dle platného ÚP. 

Do řešení změny je dále zařazen nově oddělený pozemek parc.č. 38/93 v k.ú. Křtiny 
v rozvojové lokalitě Z9. 

 

 

 

p.č.38/73 

p.č.38/23 

p.č.38/37 

p.č.38/93 

p.č.835/2 
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Z2.5 – plochy bydlení u silnice 

Změna využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 535 v katastrálním území Křtiny z ploch sídelní 
zeleně Z v zastavěném území obce na plochy bydlení BI. V návrhu bude zohledněna 
autobusová zastávka. 

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace výstavby rodinných domů. Pozemek je zařazen 
do ploch sídelní zeleně Z v zastavěném území obce. Nachází se u silnice III. třídy, sítě 
technické infrastruktury jsou v dosahu. Přímo navazuje na  stabilizované plochy bydlení BI. Na 
sousedním pozemku parc.č. 536 v k.ú. Křtiny se nachází autobusová zastávka, která je v ÚP 
stabilizována. Dále se zde nachází částečně zpevněná plocha, na které jsou ze strany silnice 
odstavována osobní vozidla. 

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemku do ploch bydlení 
BI, nejedná se o rozšíření zastavitelných ploch mimo aktuální zastavěné území. V návrhu bude 
zohledněna autobusová zastávka. 

 

Z2.6 – plochy občanského vybavení u domova SANTINI 

Změna využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 559/1 v katastrálním území Křtiny z ploch 
sídelní zeleně Z v zastavěném území obce na plochy občanského vybavení – veřejná 
infrastruktura OV. 

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace technického zázemí pro provoz domova 
SANTINI. Pozemek je zařazen do ploch sídelní zeleně Z v zastavěném území. Pozemek je 
užíván jako zahrada domova seniorů č.p. 20, který je zařazen do stabilizovaných ploch 
občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV, pozemek je oplocen. Podmínky využití 
ploch sídelní zeleně neumožňují realizovat další záměry navrhovatele změny. 
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Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemku do ploch 
občanského vybavení, nejedná se o rozšíření zastavitelných ploch mimo aktuální zastavěné 
území. 

 

Z.2.7 – plochy smíšené výrobní 

Změna využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 952/1, 952/2 v katastrálním území Křtiny z 
ploch TI – technické infrastruktury v zastavěném území obce na plochy smíšené výrobní VS, 
případně jiné plochy, které budou vyhovovat záměru navrhovatele změny. 

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace využívání pozemků pro účely skladování a 
výroby. Výroba nebyla blíže v žádosti specifikována. Pozemky parc.č. 952/1, 952/2 v 
katastrálním území Křtiny jsou zařazeny do stabilizovaných ploch technické infrastruktury TI v 
zastavěném území. Návrh těchto ploch byl převzat z předchozí ÚPD, ve které byly pozemky 
zařazeny jako plochy a objekty technického zařízení ÚV – úpravna vody. Aktuální využití 
projektant ÚP tehdy neověřoval. Jako úpravna vody nejsou tyto plochy a objekty již delší dobu 
využívány. 

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemku do ploch 
smíšených výrobních VS, případně jiných ploch, které budou vyhovovat záměru navrhovatele 
změny, nejedná se o rozšíření zastavitelných ploch mimo aktuální zastavěné území. 
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Z.2.8 – plochy bydlení nad potokem 

Změna využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 1081/1, 1081/2, 1085, 1086, 1087, 1089, 
1090/1 v katastrálním území Křtiny z ploch lesních NL-plocha K5, ploch smíšených 
nezastavěného území – zemědělské NSz, ploch zeleně zahrad – sady, zahrady ZZ a ploch 
výroby a skladování VZ do ploch bydlení BI.  

Do zastavitelných ploch bydlení bude zařazena nezbytně nutná část navazující na zastavěné 
území (plochy SO). Zbývající část bude prověřena jako plochy zeleně zahrad ZZ, rovněž bude 
prověřena potřeba zalesnění západní části pozemku parc.č. 1081/1 v katastrálním území 
Křtiny.  

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace rodinných domů. Část pozemku parc.č. 1081/1 
je zařazena do návrhových ploch lesních NL-plocha K5, druhá část pozemku společně se 
sousedním pozemkem parc.č. 1081/2 je zařazena do ploch smíšených nezastavěného území 
– zemědělské NSz a pozemky parc.č. 1085, 1086, 1087 jsou zařazeny do stabilizovaných 
ploch zeleně zahrad – sady, zahrady ZZ, všechny pozemky se nachází mimo zastavěné 
území. Pozemky parc.č. 1089, 1090/1 v katastrálním území Křtiny jsou zařazeny do 
stabilizovaných ploch výroby a skladování  - zemědělská výroba VZ v zastavěném území. 

Předmětné pozemky navazují na zastavěné území – plochy SO a VS. Jsou přístupné z účelové 
komunikace a z krajské silnice, sítě technické infrastruktury jsou v dosahu. Nachází se 
částečně ve vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků. Vzhledem k tomu, že v plochách 
bydlení je možné situování rodinných domů ve vzdálenosti min. 20 m od lesních pozemků, 
pozemek lze využít pro umístění rodinného domu pouze jeho části v návaznosti na plochy 
smíšené obytné SO.  
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Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení části pozemků do ploch  
bydlení BI za podmínky, že do zastavitelných ploch bydlení bude zařazena nezbytně nutná 
část navazující na zastavěné území (plochy SO). Zbývající část bude prověřena jako plochy 
zeleně zahrad ZZ, rovněž bude prověřena potřeba zalesnění západní části pozemku parc.č. 
1081/1. Ačkoliv se jedná o další rozšiřování zástavby, v tomto případě by budoucí stavba 
rodinného domu navazovala na zastavěné území a mohla by doplnit urbanistickou strukturu 
zástavby v této části obce. Jedná se o půdy nízké bonity.  

 

Z.2.9 – plochy rodinné rekreace na Kopci  

Změna využití ploch zahrnující pozemek nebo jeho část parc.č. 997/6 v katastrálním území 
Křtiny ze stabilizovaných ploch zemědělských NZ mimo zastavěné území na plochy rekreace 
rodinné Ri. Změnou bude prověřen i sousední pozemek (nebo jeho část), který přímo navazuje 
na stávající plochy RI. Dále budou prověřeny podmínky prostorového uspořádání a základní 
podmínky ochrany krajinného rázu vyžití ploch RI, např. stanovení intenzity využití pozemků, 
podílu zeleně apod. 

 

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je záměr realizace rekreačního objektu. Pozemek parc.č. 997/6 v 
katastrálním území Křtiny zařazen do stabilizovaných ploch zemědělských NZ mimo 
zastavěné území. Rekreační objekty se zahradami se nachází v blízkosti předmětného 
pozemku, na pozemek však přímo nenavazují. V ÚP Křtiny nejsou vymezeny nové 
zastavitelné plochy rekreace, plochy rekreace RI jsou stabilizovány. Napojení lze předpokládat 
ze stávající účelové komunikace, situované východně od tohoto pozemku. 

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemku nebo jeho části 
do ploch rekreace rodinné RI, ve správním území nejsou vymezeny nové plochy rekreace RI. 
Prověřen by však měl být i sousední pozemek (nebo jeho část), který přímo navazuje na 
stávající plochy RI. Pořizovatel však upozornil, nelze vyloučit uplatnění nesouhlasu dotčeného 
orgánu hájícího zájmy ochrany ZPF a zájmy ochrany přírody. 
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Z.2.10 – Arboretum - rodinný dům v hájence 

Změna využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 909/1 a budovu č.p. 68 v katastrálním území 
Křtiny ze stabilizovaných ploch výroby a skladování – zemědělská výroba VZ na plochy bydlení 
BI. 

Odůvodnění 

Důvodem pořízení změny je uvedení skutečného využití budov do souladu s platným ÚP. 
Pozemky parc.č. 909/1 a 915/2 v katastrálním území Křtiny jsou zařazeny do stabilizovaných 
ploch výroby a skladování – zemědělská výroba VZ. Budova na pozemku parc.č. 909/1 má 
č.p. 68 a je evidována jako rodinný dům. Dle navrhovatele změny je budova dlouhodobě 
užívána k trvalému bydlení hajného – bývalá hájenka. V objektu s číslem evidenčním 90 na 
pozemku parc.č. 915/2 navrhovatel změny zvažuje v podkroví vybudování bytové jednotky 
správce. Podle podmíněně přípustného využití ploch VZ (kapitola výroku E.2.7) je v plochách 
VZ podmíněně přípustné bydlení za podmínky, že se jedná o osoby zajišťující dohled, správce, 
nebo majitele zařízení, a může být v těchto plochách umístěno pouze v případě, že budou v 
chráněném venkovním prostoru takových staveb dodrženy hygienické limity hluku. 
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Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit využití budovy s č.p. 68 na pozemku 
parc.č. 909/1 v katastrálním území Křtiny. Záměr půdní vestavby bytové jednotky správce je 
možný realizovat i bez změny územního plánu. 

 

 

Z2.11 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras 

Změnou ÚP budou doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
pro část území nacházející se v CHKO Moravský kras. 

Odůvodnění: 

Část správního území městysu se nachází v CHKO Moravský kras. V souvislosti s nařízením 
vlády č. 83/2019 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a vyhláškou MŽP č. 84/2019 
Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Správa CHKO 
Moravský kras informovala obce a stavební úřady o změnách týkajících se vydávání 
závazných stanovisek ke stavbám na území CHKO. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
regionální pracoviště Jižní Morava, odd. Správa CHKO bude prozatím posuzovat všechny 
stavební záměry na území CHKO v případě dotčení krajinného rázu, s tím, že bude závazná 
stanoviska vydávat i pro stavební záměry v zastavěném území IV.zóny, a to do doby než 
budou do územních plánů obcí zapracovány podmínky ochrany krajinného rázu, tak jak je 
uvedeno v § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

Z2.12 – zrušení územní studie US1 

Změnou ÚP bude zrušena podmínka zpracování územní studie US1 pro rozvojové lokality Z1 
a Z28. Rozvojové lokality budou ponechány, u rozvojové lkaolity Z1 budou v tabelárním výčtu 
zastavitelných ploch v kapitole B.2.1 doplněny další podmínky využití.  

Odůvodnění: 

V návrhu ÚP je vymezena jedna lokalita, jejíž využití je podmíněno zpracováním územní studie 
– US1. Územní rozsah je vymezen v grafické části dokumentace ve výkrese č. I.1. Výkres 
základního členění území. Územní studie měla u vymezené lokality upřesnit polohu a rozsah 
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veřejných prostranství, vymezit plochy pro dopravní a technickou infrastrukturu, navrhnout 
novou parcelaci, vymezit vhodná místa pro rodinné domy, navrhnout omezení možného 
negativního vlivu na krajinný ráz, řešit střet s ochranným pásmem lesa a střet s biotopem 
označeném T1.1. Pro zpracování územní studie byla stanovena lhůta do 4 let od nabytí 
účinnosti ÚP, tj do 01.01.2022. Územní studie nebyla dosud zpracována a došlo tak k 
marnému uplynutí lhůty. Městys se po zvážení rozhodl dále lhůtu neprodlužovat, podmínku 
zpracování územní studie zcela vypustit s tím, že rozvojové lokality Z1 a Z28 budou ponechány 
a doplněny podmínky využití zejména ve vztahu k biotopu T1.1 a možného negativního vlivu 
na krajinný ráz. 

 

5.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, případně dalších dokumentů 

5.1.1 Politika územního rozvoje České republiky 

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje byl prověřen v kap. 3.1. této zprávy. 

Návrh řešení změn ÚP neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR a jejích 
aktualizací. Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území nevyplývají pro obec z PÚR ČR ani jejích posledních aktualizací 
žádné specifické požadavky.  

Uvedení ÚP Křtiny do souladu s aktualizacemi PUR ČR bude součástí řešení změn. 

5.1.2 Územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Aktualizace č. 1 a č. 
2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 (ZÚR JMK). 

Platný ÚP obsahuje vyhodnocení soulad s nadřazenou dokumentací. Změnou bude 
vyhodnocen soulad s jejími aktualizacemi. 
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5.1.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního 
rozvoje (A) 

Změny zohlední stanovené priority. Dle předmětu jejich řešení nejsou s prioritami v rozporu. 
ÚP a jeho změny budou vyhodnoceny ve vztahu k těmto prioritám. 

5.1.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

Správní území městyse leží v metropolitní rozvojové oblasti OB3. ÚP v kapitole B.2.2 
odůvodnění se zabývá vyhodnocením návrhu ÚP ve vztahu k úkolům územního plánování 
vyplývající z této rozvojové oblasti. 

Městys Křtiny není v sídelní struktuře Jihomoravského kraje vymezen jako žádné z 
definovaných center osídlení. Návrh ÚP nenavrhuje žádné změny využití území nebo jiná 
řešení, která by znamenala změnu v sídelní struktuře. 

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

Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti. 

5.1.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

5.1.2.4.1 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

Ve správním území obce jsou dle ZÚR JMK vymezeny níže uvedené prvky nadmístního 
ÚSES: 

 nadregionální biocentrum NRBC 31 

 nadregionální biokoridor K 131MB 

 regionální biocentrum RBC 208 

 regionální biokoridor RK 1495 - 

 regionální biokoridor RK 1496 

Všechny prvky územního systému ekologické stability nadmístního významu byly v ÚP Křtiny 
upřesněny.  

Změny nezasahují do výše uvedených prvků ÚSES. 

 

5.1.2.4.2 Cyklotrasy 

Správního území Křtiny se týká krajská síť cyklotrasy Habrůvka – Křtiny – Hostěnice – 
Pozořice. Dle odůvodnění ÚP kapitoly B. 2.2. je v ÚP vyznačena navrhovaná cyklistická trasa 
navazující na katastrální území Habrůvky, v severozápadní části k.ú. Křtiny, a to po stávající 
účelové komunikaci v souběhu s modrou turistickou stezkou. V jihovýchodní části je 
vyznačena navržená cyklotrasa v návaznosti na území obce Březina přes lesní porost po 
účelové komunikaci v souběhu se zelenou turistickou stezkou, která navazuje na naučnou 
stezku 8 březinských zastavení v obci Březina. 

Pro řešení změn nevyplývají požadavky. 
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5.1.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje (E) 

5.1.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto přírodní hodnoty: 

 Zvláště chráněná území přírody; 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 
biosférické rezervace); 

 Prvky soustavy Natura 2000; 

 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

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

Výše uvedené přírodní hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou 
vyhodnoceny ve vztahu k těmto požadavkům. 

5.1.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 Území s archeologickými nálezy 

 Území významných urbanistických hodnot. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve 
vztahu k těmto požadavkům. 

5.1.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 
kraje 

Správního území obce se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

 Rekreační a turistická atraktivita 

 Veřejná infrastruktura. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve 
vztahu k těmto požadavkům. 

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

Podstatná část území obce Křtiny přísluší ke krajinnému celku č. 20. Račickému a podél 
severozápadní hranice přísluší malá část lesního porostu do krajinného celku č. 24 Bílovicko 
– Ostrovského. Na severní hranici řešeného území zasahuje neprůkazně na území katastru 
obce vymezený krajinný celek 23 Jedovnický. Krajinný celek zasahuje do řešeného území 
nepodstatnou výměrou (cca 0,5 ha), která neumožňuje aplikovat požadovanou škálu 
požadavků a úkolů pro územní plánování. Území spadající do krajinného celku č. 23 je 
součástí lokality Natura 2000 (EVL Moravský kras), přírodní rezervace Pod Tipečkem a 
kompaktních lesních porostů, kde jsou zachovány současné podmínky ochrany (v rámci 
ochrany přírodních hodnot území). 

Z aktualizace vyplývá pouze upozornění na změny dílčích textů: 

• v nadpisu příslušné kapitoly odůvodnění je třeba uvádět text „kvalit“ místo textu 
„charakteristik“ 

• text „krajinný celek“ místo textu „krajinný typ“  

Zařazení správního území městysu do krajinných celků se nemění. 
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5.1.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro 
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území městysu nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby. 

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

Správního území městysu Křtiny se týkají požadavky na koordinaci krajských cyklotras – viz. 
výše kapitola 3.2.4.1 a požadavky na koordinaci ploch a koridorů nadregionálního a 
regionálního ÚSES viz. výše kapitola 3.2.4.2. Koncepce dopravy týkající se cyklotras je dále 
odůvodněna v kapitole J.3 „Silniční doprava“, v bodě „Nemotorová doprava“, koncepce 
uspořádání krajiny je odůvodněna v kapitole J.5 „Koncepce uspořádání krajiny“.  

Požadavky na řešení změn nevyplývají. 

Kapitola bude doplněna po projednání Zprávy.  

5.2 Požadavky vyplývající z Územní studie krajiny ORP Blansko 

Územní studie krajiny ORP Blansko (ÚSK), která byla předána 26.03.2019 a schválena její 
možnost využití 09.04.2019, je zveřejněna na odkaze: 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie-krajiny-orp-blansko  

Dle hlavního výkresu ÚSK byly ve správním území vytipovány níže uvedené jevy, pro které 
jsou v textové části v kapitole 5.3 „Návrh rámcových podmínek a doporučení pro opatření v 
území“ přiřazeny podmínky využití a doporučená opatření.   

Jedná se o: 

 Ochrana přírodních hodnot - ochrana lesních pramenišť, niva vodohospodářsky 
významného toku, niva bezejmenného toku, niva občanského toku, biotopy s vysokou 
ekologickou hodnotou, cenné lesní biotopy 

 Ochrana estetických hodnot – zástavba navržená na exponované poloze (rozvojová 
lokality bydlení Z1), ochrana veduty, významná stavební dominanta 

 Ochrana historických a kulturních hodnot – hodnotný objekt nadmístního a místního 
významu, poutní místo, pomníky v lese 

 Plochy lesů vyžadující zvláštní způsoby managementu – lesy s převažující funkcí 
vodohospodářskou 

 Podpora rekreace a cestovního ruchu – místo rekreačních aktivit, dálková poutní cesta 
Svatojakubská, místo rekreačních aktivit,  

 Řešení prostupnosti krajiny a orientace v krajině – řešení kolizního souběhu pěší a 
motorové dopravy (podél silnice v JZ části k.ú. a podél silnice do Bukoviny),  

Výše uvedené jevy byly v platném ÚP z větší části zaznamenány a navrženy podmínky 
využití. Pro řešení změn požadavky nevyplývají. 

5.3 Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů 

5.3.1 Územně analytické podklady ORP Blansko – aktualizace 2020 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností 
Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z prosince 2020 byly určeny problémy k řešení v ÚPD. Při 
určování problémů se vycházelo z negativ v území, problémových listů jednotlivých obcí 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie-krajiny-orp-blansko
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(tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve kterých byla vyhodnocována vyváženost 
pilířů udržitelného rozvoje na základě klíčových faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů 
záměrů.  

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující 3 listy, 
z nichž list č.2 je zaměřen na problémy k řešení v ÚPD a střety. Dle aktuálních ÚAP z roku 
2020 nejsou v obci evidovány žádné závady, byla zjištěna negativa v území, která jsou 
uvedena v listu 1 karty obce. 

Podle vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek má městys Křtiny hodnoceno 
příznivé životní prostředí a soudržnost obyvatel pozitivně, hospodářský rozvoj byl hodnocen 
negativně. V obci nejsou evidována sesuvná území, obytná zástavba není zásadně zatížena 
hlukem z dopravy, část území se nachází v CHKO Moravský kras, v obci se nachází vodní 
toky a plochy, záplavové území není evidováno. Obec má dále funkční veřejnou technickou 
infrastrukturu, je evidován růst počtu obyvatel, kladné hodnoty vykazuje i migrační saldo. 
V obci jsou realizovány další bytové jednotky. Obec má oproti průměru v ORP evidován 
vysoký podíl ploch občanského vybavení a ploch rekreace. 

Naopak podíl ploch výrobních aktivit a skladování je oproti jiným obcím nižší, městys se 
nenachází v rozvojové ose, je situován mimo hlavní dopravní trasy (silnice I. třídy, železnice), 
je evidován vyšší podíl nezaměstnaných. 

Ve správním území byly zjištěny střety záměrů se stávajícími limity využití území: 

SZL8 Technická infrastruktura x ochrana ZPF - jedná se o střet záměru vedení kanalizace 
z obce Habrůvka s kvalitními zemědělskými půdami (I. a II. třída ochrany ZPF) 

SZL10 Technická infrastruktura x významné pozemní komunikace (silnice II. tříd)  - jedná se 
o vedení kanalizace z obce Habrůvka se silnicemi II. třídy. 

SZL12 Technická infrastruktura x technická infrastruktura - jedná se o střet záměru vedení 
kanalizace z obce Habrůvka se současnými sítěmi technické infrastruktury.  

Ve správním území nebyly zjištěny vzájemné střety záměrů.  

Problémy (negativa v území), které byly zjištěny v řešeném území, jsou řešeny v 
platném ÚP, nové problémy k řešení pro platný ÚP z aktualizace ÚAP 2020 nevyplývají. 
Změny ÚP nevyvolají nové problémy v území. 

5.3.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje z roku 2017 (dále ÚAP JMK) je 
řešené území dotčeno prvkem ÚSES nadmístního významu a to regionální biocentrum RBC 
208 a regionální biokoridor  RK 1495 a 1496. Prvky ÚSES jsou v platném ÚP upřesněny a 
zohledněny. 

Jižní část k.ú. Křtiny je malou částí dotčena grafickou značkou označující urbanistickou závadu 
– suburbanizace v Brněnském metropolitním regionu.  

Další problémy, střety záměrů na provedení změn a střety záměrů s limity využití území nebyly 
v řešeném území zjištěny.  

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

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

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

Obecné požadavky pro všechny změny: 

Zastavěné území bude změnami aktualizováno. Jako podklad pro zpracování aktualizace 
Pořizovatel doporučuje metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 pod 
názvem „Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu“. (pozn. možno stáhnout 
z webových stránek Ústavu územního rozvoje, sekce „Stanoviska a metodiky“ na adrese: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4  

Konkrétní požadavky: 

Z2.1 - zázemí u RD č.p. 213 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 317/6 v 
katastrálním území Křtiny na plochy bydlení BI. 

Z2.3 – garáž u RD č.p. 4 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 646/9 v 
katastrálním území Křtiny na plochy bydlení BI, případně jiné využití umožňující umístění 
garáže u rodinného domu. 

Z2.4 – plochy rodinné rekreace nad zámkem 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující části pozemků parc.č. 38/23, 
38/73, 38/37, 38/93 a 835/2 vše v katastrálním území Křtiny na plochy rekreace rodinné Ri. 
Zbývající část pozemku parc.č. 835/2 v katastrálním území Křtiny a sousední pozemky 
zařazené do návrhových ploch lesních NL – plocha změny v krajině označená K4, budou 
zařazeny do ploch zahrad zeleně zahrad - sady ZZ. K ploše rekreace na pozemku parc.č. 
835/2 v katastrálním území Křtiny bude navržena přístupová komunikace. Plocha ZO-K3 
budou ponechána.  

Návrh uspořádání ploch (plochy ZZ a RI) na pozemku parc.č. 835/2 v katastrálním území 
Křtiny bude konzultován s odborem životního prostředí MěÚ Blansko. 

Budou prověřeny další podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany 
krajinného rázu vyžití ploch RI, např. stanovení intenzity využití pozemků, podílu zeleně apod., 
dále budou prověřeny podmínky stanovené s ohledem na ochranu významné dominanty 
poutního kostela Jména Panny Marie z dálkových pohledů. 

Budou prověřeny podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného 
rázu vyžití ploch RI, např. stanovení intenzity využití pozemků, podílu zeleně apod. 

Z2.5 – plochy bydlení u silnice 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 535 v 
katastrálním území Křtiny na plochy bydlení BI. V návrhu bude zohledněna autobusová 
zastávka. 

Z.2.7 – plochy smíšené výrobní 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 952/1, 952/2 v 
katastrálním území Křtiny na plochy smíšené výrobní VS, případně jiné plochy, které budou 
vyhovovat záměru navrhovatele změny. 

Z.2.8 – plochy bydlení nad potokem 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4
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Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 1081/1, 1081/2, 
1085, 1086, 1087, 1089, 1090/1 v katastrálním území Křtiny na plochy bydlení BI.  

Do zastavitelných ploch bydlení bude zařazena nezbytně nutná část navazující na zastavěné 
území (plochy SO). Zbývající část bude prověřena jako plochy zeleně zahrad ZZ, rovněž bude 
prověřena potřeba zalesnění západní části pozemku parc.č. 1081/1 v katastrálním území 
Křtiny.  

Z.2.9 – plochy rodinné rekreace na Kopci  

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující celý pozemek, nebo jeho část 
parc.č. 997/6 v katastrálním území Křtiny na plochy rekreace rodinné Ri. Změnou bude 
prověřen i sousední pozemek (nebo jeho část), který přímo navazuje na stávající plochy RI. 
Dále budou prověřeny podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany 
krajinného rázu vyžití ploch RI, např. stanovení intenzity využití pozemků, podílu zeleně apod. 

Z.2.10 – Arboretum - rodinný dům v hájence 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 909/1 a budovu 
č.p. 68 v katastrálním území Křtiny ze stabilizovaných ploch výroby a skladování – zemědělská 
výroba VZ na plochy bydlení BI. 

Z2.11 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras 

Změnou ÚP budou doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
pro území nacházející se v CHKO Moravský kras. 

Z2.12 – zrušení územní studie US1 

Změnou ÚP bude zrušena podmínka zpracování územní studie US1 pro rozvojové lokality Z1 
a Z28. Rozvojové lokality budou ponechány, u rozvojové lokality Z1 budou v tabelárním výčtu 
zastavitelných ploch v kapitole B.2.1 doplněny další podmínky využití.  

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Ministerstva obrany – Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních 
zájmů, Brno: 

K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Křtiny nemá Ministerstvo 
obrany připomínky. 

Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 2 územního plánu 
Křtiny, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva 
obrany do textové a grafické části návrhu této změny. 

Celé správní území obce se nachází ve vymezeném území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze umístit a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz ÚAP – jev 102a. 
Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 
území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a 
staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního 
zařízení Ministerstva obrany”. 
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- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119) 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 
včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 
povolování vyjmenovaných druhů staveb“. 

Poznámka Pořizovatele: 

Do odůvodnění změn bude doplněna samostatná kapitola „Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany“, do které budou výše uvedené informace doplněny.  

Výše uvedená textová poznámka bude do koordinačního výkresu změn i úplného znění 
doplněna. 

2. Požadavek Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Moravský kras: 

Dle § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění se vyjádření Agentury věnuje těmto 
bodům: 

„5. Pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu v rozsahu zadání změn“. Jedná o 
změny Z2.1 – Z2.12. Změny Z2.1, Z2.4, Z2.7, Z2.8, Z2.9, Z2.10 a Z2.12 se nachází mimo 
území CHKO Moravský kras. 

Změny Z2.3, Z2.5 a Z2.6 se nachází v zastavěném území obce a Agentura k nim nemá 
námitky. Pouze doporučuje důkladné zvážení změny Z2.3 – garáž u RD č.p. 4. Jedná se o 
změnu veřejného prostranství v zastavěném území na plochu bydlení. Vzhledem ke stísněným 
poměrům v zastavěném území se nejeví jako optimální zrušit plochu veřejného prostranství, 
která může být v budoucnu potřebná pro umístění technické infrastruktury. 

Se změnou Z2.2 – plochy rekreace v lese Agentura nesouhlasí. 

 Pozemek navrhované změny p.č. 1114 k.ú. Křtiny se nachází mimo zastavěné území obce, 
je obklopen pozemkem p.č. 1118 k.ú. Křtiny, který je lesním pozemkem. 

 Vybudování nové chatové lokality by bylo porušením krajinného rázu místa, což je v 
přímém rozporu s Nařízením vlády č. 83/2019, o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

 Výstavba chat je v rozporu s Plánem péče o CHKO Moravský kras na období 2019-2028, 
který Agentuře v bodě 2.12 ukládá „chránit volnou krajinu před novou výstavbou“ a v 
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případě chat stanoví „nerozšiřovat stávající rekreační zástavbu“. V bodě 3.6 rovněž stanoví 
„zachování volné krajiny bez zástavby“ a v bodě 3.11 nepřipouští novou výstavbu chat. 

Ke změně Z2.11 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras má Agentura zájem 
o úpravy podmínek plošného a prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu 
pro dosažení dohody ve smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona. 

Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v 
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno 
plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem 
ochrany přírody. 

Pro dosažení výše uvedené dohody požaduje Agentura do územního plánu zapracovat 
následující požadavky pro území CHKO Moravský kras: 

- v obci zachovat a dále budovat pro bydlení stavby venkovského charakteru typické pro 
Moravský kras, u ostatních typů staveb respektovat charakter staveb typických pro Moravský 
kras 

- tvarové řešení novostaveb volit jednoduché, 

- minimální plochu stavebních pozemků v zastavitelných plochách pro novostavby volit 800 
m2 s maximální zastavěností pro rodinný dům 30%, ostatní stavby včetně zpevněných ploch 
25% a pro zeleň zachovat 45% pozemku; v případě zpracování zastavovací studie je možné 
v odůvodněných případech akceptovat na části zastavitelných ploch menší stavební pozemky, 

- výšku běžné zástavby v centrální části obce stanovit nejvýše podle převažující okolní 
zástavby, max. 2 NP, 

- výšku výstavby na okraji obce (zastavitelné plochy) omezit na přízemní, max. 1,5 podlažní s 
využitím podkroví, tato podmínka platí i ve svažitém terénu, 

- v případě podzemního podlaží nesmí být nad původním terénem více než 1/3 PP, max. však 
1 m, po celém obvodu stavby, podmínka platí i ve svažitém terénu, kde je třeba stavby do 
svahu zapustit – tuto podmínku uplatňovat u všech typů staveb (tj. i pro rekreační objekty 
apod.), 

- novou výstavbu na okraji obce orientovat zahradami směrem do volné krajiny, 

- ctít tradiční způsob ulicové zástavby a nové stavby situovat pouze v uliční frontě podél 
komunikací, nepřipustit chaotickou výstavbu rodinných domů za přední uliční frontou při 
hlubších parcelách, tzv. závleky 

- v území nevytvářet nové dominanty, ať již hmotností souborů nebo jeho částí nebo výškou, 
výjimečný vzhled připustit pouze u funkčně výjimečných objektů (kostel, škola, obecní úřad, 
kulturní dům, hasičská zbrojnice, tělocvična, léčebna apod.), 

- oplocení volit typické vesnické, 

- výstavbu v plochách rekreace - doplnit výškovou regulaci 1 NP o „zastřešené sedlovou 
střechou bez možnosti nadezdívky podkroví“ a půdorysnou plochu rekreačních objektů omezit 
na max. 60 m2 

- výstavbu doplňkových staveb v plochách občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní 
zařízení (OS) – doplnit výškovou regulaci max. 2 NP o „přízemí + podkroví pod sedlovou 
střechou s nadezdívkou do 1,25 m“ a půdorysnou plochu staveb omezit na max 60 m2 s 
podmínkou maximální zastavěnosti plochy sportoviště 10% 

- ve volné krajině nepřipustit novou výstavbu, včetně oplocení a zpevněných asfaltových a 
betonových komunikací – doplnit u ploch NL, NS a NZ 

Pro jednoznačnost stanovených podmínek v ÚP doplnit slovník pojmů, ve kterém budou 
definovány důležité pojmy (tímto způsobem by mělo být eliminováno nebezpečí, že bude ÚP 
napaden pro přílišnou podrobnost): 
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Stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras – mají jednoduchý půdorys 
obdélníkový, L, U nebo uzavřený dvorec, přízemní s možností obytného podkroví (max. 1,5-
podlažní), v centrální části obce v souladu s převažující okolní zástavbou možné max. 2 NP, 
sedlové nebo polovalbové střechy se sklonem 35 - 45°, barva střešní krytiny červená, 
červenohnědá, v odůvodněných případech hnědá, materiál skládaná střešní taška keramická 
nebo betonová s prolisem, příp. plechová s imitací střešní tašky, fasády opatřeny omítkou ve 
světlých odstínech barevnosti přírodních pigmentů 

Podkroví stavby venkovského charakteru typické pro Moravský kras – obytný prostor pod 
sedlovou střechou nebo polovalbovou střechou se sklonem 35 - 45°, s výškou nadezdívky do 
1,25 m, prosvětlené střešními okny nebo pultovými vikýři 

Typické vesnické oplocení – např. plaňkový plot, kamenná zídka na sucho, oplocení pletivem, 
dřevěnými latěmi nebo zděnými sloupky s možností podezdívky a s typickou výplní (dřevěné 
latě, pletivo, apod.), nevhodné jsou betonové nebo gabionové stěny. 

Závleky – výstavba objektu nebo objektů pro hlavní využití mimo stabilizovanou linii uličního 
prostoru, většinou v zahradě za objektem stojícím na stavební čáře (za uliční frontou), přičemž 
jsou tyto objekty obslouženy soukromou slepou komunikací. 

Poznámka Pořizovatele: 

Pořizovatel na základě konzultace s určeným zastupitelem a uplatnění předběžného 
nesouhlasu dotčeného orgánu dílčí změnu Z2.2 vyřadil z obsahu Zprávy. 

Požadavky vztahující se ke změně Z2.11 budou zohledněny. Ve výroku ÚP bude 
uvedeno, že se vztahují výhradně k území v CHKO Moravský kras. Podmínky 
prostorového uspořádání a definice pojmů bude uvedena v kapitole E.2. výroku. 

Dotčený orgán ve svém vyjádření dále uvedl doporučení ke změně Z2.3 – garáž u RD 
č.p.4: zvážit její pořizování, nedoporučuje vypuštění plochy veřejného prostranství. 
Pořizovatel k tomu uvádí, že důvodem pořízení změny je záměr realizace garáže i 
rodinného domu č.p. 4. Pozemek je zařazen do ploch veřejných prostranství v 
zastavěném území PV. V plochách PV není tento typ stavby přípustný. Pozemek není 
oplocen, projektant ÚP jej vyhodnotil jako plochu, která je součástí veřejného 
prostranství v této části městysu. Je situován v nárožní poloze, v místě křižovatky 
komunikací zpřístupňující rodinné domy v této části městysu. Z katastru nemovitostí 
dále bylo možné zjistit, že se jedná o pozemek, který navazuje na pozemek rodinného 
domu č.p. 4, ve spoluvlastnictví navrhovatele, pozemek rodinného domu dále zahrnuje 
i navazující pozemek zahrady parc.č. 685 v k.ú. Křtiny. Na sousedním pozemku 
rodinného domu č.p. 4 parc.č. 686/3 v k.ú. Křtiny je dle platného ÚP navrženo veřejné 
prostranství PV – Z36, které má zajistit dopravní dostupnost navazujících 
stabilizovaných ploch BI, zahrnující pozemek i rodinného domu č.p.4. Zatím nebylo 
realizováno, zřejmě z důvodu, že se nejedná o pozemky městysu. Pozemek se nachází 
v pohledově exponované poloze v místě křižovatky dvou komunikací.  

V žádosti navrhovatele změny bylo doplněno odůvodnění potřeby situování stavby 
garáže právě na předmětném pozemku, byly doloženy podklady dokumentující polohu 
garáže, napojení na veřejné prostranství, její půdorysný rozměr a objemové řešení. Dle 
podkladů se předpokládá, že garáž bude do svažitého terénu zapuštěna, obdobně jako 
sousední garáž, bude situována v co nejnižší poloze a co nejblíže k rodinnému domu 
navrhovatele změny. Z doložených podkladů lze předpokládat, že garáž nebude mít 
zásadní vliv na dopravní situaci v místě, rovněž neovlivní charakter současné zástavby 
v okolí i samotného rodinného domu, před který má být garáž umisťována. Pořizovatel 
tedy doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit zařazení pozemku do ploch bydlení 
BI, případně jiného využití umožňující umístění garáže u rodinného domu. 

3. Požadavek KHS JMK: 
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Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměrů s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. Žadatel o 
vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle 
§ 77 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb. protokol o měření hluku provedené podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. nebo 
hlukovou studii a návrh opatření k ochraně před hlukem, a to především v souvislosti s tím, že 
plochy pro bydlení jsou navrhovány v blízkosti komunikace. 

Poznámka Pořizovatele: 

Do kapitoly E.2 výroku ÚP bude požadavek doplněn bez uvedení odkazů na právní 
předpisy. 

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

Naplňování koncepce veřejné infrastruktury bylo prověřeno v kap. 1.5. této zprávy.  

Konkrétní požadavky: 

Z2.6 – plochy občanského vybavení u domova SANTINI 

Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 559/1 v 
katastrálním území Křtiny na plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura OV. 

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: 

KrÚ JMK OD dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje následující požadavky 
na obsah změny ÚP Křtiny: 

 Vymezení plochy změny 2.5 pro bydlení u silnice II/373 bude navrhováno jako podmíněné 
prokázáním splnění hlukových limitů v chráněných venkovních prostorách. 

 Vymezení plochy změny 2.7 pro výrobu u silnice II/373 bude podmíněno jediným 
dopravním napojením plochy na silnici II. třídy ve stávající poloze připojení areálu. 

 Využití plochy změny 2.8 pro bydlení „nad potokem“ bude podmíněno nepřímou dopravní 
obsluhou ze silnice III/37365 prostřednictvím stávající obslužné komunikace nad potokem. 

KrÚ JMK OD nedoporučuje z hlediska koncepce dopravní infrastruktury vypuštění územní 
studie US1 pro zastavitelné plochy Z1 a Z28 vymezené v platném územním plánu Křtiny. 
Neřízené využívání pozemků zejména ve druhých a následujících řadách bez stanovení 
vhodné organizace nezaručí předpokládaný udržitelný rozvoj území (zastavitelných ploch) 
zejména z hlediska zajištění dopravního napojení jednotlivých pozemků v zastavitelné 
ploše/zastavitelných plochách. 

Poznámka Pořizovatele: 

Dotčený orgán ve svém vyjádření uvedl pouze svoje doporučení ke změně Z2.12. 
Pořizovatel k tomu uvádí, že vypuštěním podmínky územní studie automaticky nemusí 
dojít „neřízenému využívání pozemků“. Při umisťování staveb do území je záměr vždy 
hodnocen orgánem územního plánování, případě stavebním úřadem i dle ustanovení  § 
18 a § 19 stavebního zákona (cíle a úkoly územního plánování), pokud podmínky nejsou 
dostatečně ošetřeny v ÚP.   

5.4.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn včetně 
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prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Naplňování koncepce uspořádání krajiny bylo prověřeno v kap. 1.6 této zprávy.  

Je nutné respektovat výhradní ložisko č. 3044900 Křtiny, netěžený dobývací prostor č. 60249 
Křtiny a chráněné ložiskové území č. 04490000 Křtiny vymezené jihozápadně od sídla. 

Předpokládají se nové zábory zemědělské půdy mimo zastavěné území pouze u změny Z2.9 
v rozsahu cca 0,3 až 0,7 ha (BPEJ 5.37.16 – V. třída) a částečně u změny Z2.8 v rozsahu cca 
0,16 ha (BPEJ 5.67.01 – V. třída), rozsah bude ještě u obou změn prověřován. U změny Z2.4 
má dojít ke změně využití již vymezených zastavitelných ploch na zastavitelné plochy 
rekreace. Další záměry (změny Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.5, Z2.6, Z2.7, část Z2.8 a Z2.10) jsou 
situovány v zastavěném území, bude se jednat o území tzv. „přestavby“.  

Konkrétní požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 
ochraně ZPF): 

Při zpracování návrhu změny územního plánu Křtiny je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 
odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF 
vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, 
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu s účinností od 15.11.2019 dále upravuje v ust.: 

- § 3 předmět vyhodnocení důsledků územního plánu, 
- § 5 obsah zdůvodnění navrhovaného řešení, 
- § 9 společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a 

zpracování územně plánovací dokumentace. 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF 
uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu změny územního 
plánu Křtiny na základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu změny územního plánu. 

V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 
01.10.1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, 
projednává OŽP lokality s výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního 
prostředí. 

OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k plochám v platné 
ÚPD bylo uplatněno vždy ke konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě prokázání 
potřeby a nezbytnosti konkrétního navrhovaného nezemědělského využití. Z tohoto pohledu 
je tedy třeba i změnu funkčního využití opětovně záborově vyhodnotit a řádně zdůvodnit ve 
smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li ZPF dotčen. OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 
zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o ochraně ZPF se nepoužije při posuzování 
těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci. Vzhledem k výše 
uvedenému OŽP požaduje, aby u ploch, u nichž se mění funkční využití nebo výměra, bylo v 
tabulce záborů ZPF v poznámce uvedeno původní funkční využití a původní výměra. 

2. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 
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V obecné rovině upozorňuje na to, aby umístění výroby a obytné zástavby bylo provedeno tak, 
aby emise z případných výrob nezasahovaly do obytné zástavby a neobtěžovaly zejména 
zápachem. 

3. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. z) výše 
uvedeného zákona sděluje, že pod č. j. JMK 42461/2022 vydal samostatně dne 17.03.2022 k 
předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Křtiny“ za období 1/2018 – 
2/2022 obsahujícího Pokyny pro změny územního plánu Křtiny označené Z2.1, Z2.2, Z2.3, 
Z2.4, Z2.5, Z2.6, Z2.7, Z2.8, Z2.9, Z2.10, Z2.11 a Z2.12 stanovisko dle § 45i výše uvedeného 
zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
soustavy Natura 2000 nacházející se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje. 

4. Požadavek MěÚ Blansko, odboru životního prostředí 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k obsahu předloženého 
návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Křtiny následující požadavky: 

-kapitola 1.5.2.2 Odkanalizování území nezahrnuje intenzifikaci ČOV, Intenzifikace ČOV je 
nutná s ohledem na rozvoj ploch bydlení. 

-návrh je třeba projednat s provozovatelem kanalizace a ČOV v obci Křtiny 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu §77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon), uplatňujeme k obsahu předloženého 
návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Křtiny následující požadavky: 

- Požadujeme vypuštění bodu Z 2.2 z návrhu ÚP - z důvodu ochrany lesa jako VKP, z hlediska 
lesního hospodářství nelze na zmíněném pozemku umístit stavbu při dodržení odstupné 
vzdálenosti 20 m od lesního pozemku. 

Požadujeme vypuštění bodu Z 2.4 z návrhu ÚP- danou lokalitu lze charakterizovat jako 
rozlehlý segment zemědělské krajiny polního typu. Zachovalý charakter daného území, jeho 
malebnost je dána mozaikovitým střídáním maloplošných vegetačních útvarů – existencí 
trvalých travních porostů, remízků, lesů a rozptýlené dřevinné vegetace. Zmíněný charakter 
dané lokality je důvodem jeho ochrany před zásahy, které by mohly krajinný ráz zničit či změnit. 
Z pohledu ochrany přírody je prvořadým úkolem zachování stávajícího stavu krajiny, který by 
postupnou zástavbou degradoval až by zanikl. 

U položky Z 2.8. v návrhu ÚP požadujeme zachování volného, nezastavěného a 
neoplocovaného prostoru kolem vodního toku Křtinský potok v šířce min 10 m od břehových 
hran z důvodu lokálního biokoridoru ÚSES vedeného vodním tokem Křtinský potok, stavby 
budou umístěny ve vzdálenosti větší než 20 m o hranice lesních pozemků. 

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

Při zpracování návrhu změny ÚP Černá Hora, označené ČH8 je nutno postupovat v souladu 
s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně zemědělského půdního fondu , ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami 
ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. 

Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a 
ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnějších. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným 
možným řešením. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
ZPF je uveden v příloze č. 3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany ZPF. 
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V souvislosti s pořizováním podkladových materiálů zároveň upozorňujeme na Metodický 
pokyn Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu (Věstník MŽP ČR částka 4/12/96). Podle tohoto pokynu je 
nutné při zpracování dokumentace postupovat. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů,(dále jen zákon), uplatňujeme k obsahu předloženého návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Křtiny následující požadavky 

- Požadujeme vypuštění bodu Z 2.2 z návrhu ÚP – plochy rekreace, z hlediska lesního 
hospodářství nelze na zmíněném pozemku umístit stavbu při dodržení odstupné vzdálenosti 
20 m od lesního pozemku. 

- požadujeme, aby v případě dotčení lesních pozemků bylo postupováno v souladu se 
zákonem . 

Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme následující požadavky: 

Při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v předmětných lokalitách je nutné 
splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy. 

Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl 
nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména předcházení problémů obtěžování 
obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění 
objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší 
– průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů, frekventovaných silnic, apod. 

Poznámka Pořizovatele: 

Požadavky z hlediska zákona o ZPF a ochraně ovzduší budou zohledněny. 

1. K požadavku z hlediska zákona o vodách: 

Požadavek nebude změnou č. 2 zohledněn. Předmětem řešení změny č. 2 není 
intenzifikace ČOV, požadavek nebyl ve Zprávě projednán. V kapitole 1.5.2.2 Zprávy je 
pouze konstatován stav v aktuálně platném ÚP. ČOV Křtiny se nachází mimo katastrální 
území městyse. Případné rozšíření ploch (intenzifikaci) musí schválit sousední obec 
Březina. Plocha ČOV Křtiny je v platném ÚP Březina stabilizována jako plocha technické 
infastruktury TI. 

2. K požadavku z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny: 

Pořizovatel na základě konzultace s určeným zastupitelem a uplatnění předběžného 
nesouhlasu dotčených orgánů dílčí změnu Z2.2 vyřadil z obsahu Zprávy. 

Pořizovatel konzultoval s dotčeným orgánem jeho požadavek na vypuštění bodu Z2.4 
z návrhu ÚP. Z konzultace vyplynulo, že dotčený orgán souhlasí se změnou využití 
zastavitelných ploch bydlení na plochy rekreace, nesouhlasí však s návrhem 
rozšiřovaní dalších ploch rekreace, tedy v tomto případě na pozemku parc.č. 835/2 v k.ú. 
Křtiny. Se změnou návrhových ploch lesních NL (K4) na plochy zahrad zeleně zahrad - 
sady ZZ souhlasí. Změna tedy byla na základě konzultace Pořizovatele s určeným 
zastupitelem ve Zprávě ponechána s tím, že návrh uspořádání ploch (plochy ZZ a RI) na 
pozemku parc.č. 835/2 v katastrálním území Křtiny bude konzultován s odborem 
životního prostředí MěÚ Blansko. 

Požadavek ke změně Z2.8 bude zohledněn. 

3. K požadavku z hlediska zákona o lesích: 

Pořizovatel na základě konzultace s určeným zastupitelem a uplatnění předběžného 
nesouhlasu dotčených orgánů dílčí změnu Z2.2 vyřadil z obsahu Zprávy. 

5. Požadavek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: 
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Dotčený orgán upozorňuje, že v případě došlých podnětů na změnu funkčního využití plochy 
bude třeba výhradní ložisko a dobývací prostor a CHLÚ plně respektovat. V této souvislosti 
doporučuje doplnit tento požadavek do kapitoly 5.4.3. „Požadavky na koncepci uspořádání 
krajiny“. 

Poznámka Pořizovatele: 

V kapitole 5.4.3 byl doplněn text ve smyslu upozornění. 

5.5 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na 
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit  

V ÚP nebyly navrženy žádné územní rezervy. 

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

5.6 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit 
vyvlastnění nebo předkupní právo 

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

5.7 Požadavky na prověření vymezení plocha a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

5.8 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změn územního plánu a na 
uspořádání jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

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

Při zpracování změn Pořizovatel doporučuje využít metodické doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj z prosince 2014 „Změna územního plánu – obsah“.  

Součástí Odůvodnění změn bude tzv. srovnávací text. 

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

Změny ÚP mohou být zpracovány společně v jedné dokumentaci. 

Textová část Odůvodnění změny bude obsahovat níže uvedené kapitoly: 

1. Postup při pořízení změny územního plánu, 

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

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů, 
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6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, 

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

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu 

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

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

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

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

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení (pro účely projednání bude kapitola nazvána 
odůvodnění navrhovaného věcného řešení) 

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

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

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

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

15. Vyhodnocení připomínek. 

Kapitoly výše označené tučně kurzívou vypracuje zpracovatel územního plánu. 

Čistopis dokumentace změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení. 
Pro účely veřejného projednání v počtu 3 vyhotovení (1x obec, 1x Pořizovatel ÚPD, 1x 
KÚJMK). V digitální podobě budou předána data návrhu ve formátu využitelném pro GIS 
aplikace – dle dohody a dále ve strojově čitelném formátu (tzv. „ostrá data“). Dokumentace 
bude dále předána v podobě využitelné pro prezentaci na webových stránkách města Blansko  
- Pořizovatele a obce a při projednání (ve formátu PDF). 

Úplné znění ÚP Křtiny bude obsahovat kromě úprav výrokové části i koordinační 
výkres, ve kterém budou zohledněny údaje o území z aktuálních územně analytických 
podkladů obce s rozšířenou působností Blansko z roku 2020 a aktualizované údaje, 
které Pořizovatel zajistil v rámci průběžné aktualizace za rok 2021 a 2022. Grafická část 
bude zpracována na podkladě aktuální katastrální mapy. Úplné znění bude rovněž 
zpracováno ve strojově čitelném formátu (tzv. „ostrá data“). 

V případě získání finanční podpory na zpracování ÚP bude digitální podoba ÚP respektovat 
požadavky vycházející ze smlouvy na poskytnutí dotace. 

6. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝCH ROZVOJ ÚZEMÍ 

Součástí zprávy o uplatňování jsou tyto dílčí změny ÚP: 

Z2.1 – zázemí u RD č.p. 213 

Z2.3 – garáž u RD č.p. 4 
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Z2.4 – plochy rodinné rekreace nad zámkem 

Z2.5 – plochy bydlení u silnice 

Z2.6 – plochy občanského vybavení u domova SANTINI 

Z2.7 – plochy smíšené výrobní 

Z2.8 – plochy bydlení nad potokem 

Z2.9 – plochy rodinné rekreace na Kopci  

Z2.10 – Arboretum - rodinný dům v hájence  

Z2.11 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras 

Z2.12 – zrušení územní studie US1 

Změna Z2.1 řeší změnu využití stávajících zahrad v zastavěném území na plochy bydlení. 
Změna Z2.3 navrhuje změnu využití ploch veřejných prostranství na plochy bydlení. Změna 
Z2.4 prověří již vymezené zastavitelné plochy nad zámkem na plochy rekreace. Změna Z2.5 
řeší změnu využití stávajících ploch sídelní zeleně u silnice na bydlení. Změnou Z2.6 bude 
prověřeno rozšíření stávajících ploch občanské vybavenosti v areálu domova pro seniory. 
Změna Z2.7 řeší změnu využití ploch bývalého vodárenského zařízení na plochy výrobní. 
Změnou Z2.8 budou prověřeny plochy bydlení u potoka v návaznosti na zastavěné území a 
v zastavěném území. Změna Z2.9 prověří nové plochy rekreace individuální v návaznosti a 
rekreační objekty. Změna Z2.10 prověří skutečné užívání budovy hájenky v areálu Arboreta. 
Změna Z2.11 upravuje výrokovou část ÚP dle podmínek využití pro území nacházející se 
v CHKO Moravský kras. Změna Z2.12 vypouští podmínku územní studie. 

Do správního území obce (jihozápadní okraj) zasahuje evropsky významná lokalita soustavy 
NATURA 2000 – Moravský kras. Změny jsou řešeny mimo EVL a převážně mimo Chráněnou 
krajinnou oblast Moravský kras. Do CHKO Moravský kras – IV. zóna jsou situovány záměry 
řešené změnami Z2.3, Z2.5 a Z2.6. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) vyhodnotil na základě žádosti, kterou 
podal pořizovatel územně plánovací dokumentace Městský úřad Blansko, odbor stavební 
úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, možnosti vlivu koncepce „Návrh 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Křtiny s pokyny pro zpracování návrhů změn“ a vydal 
stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce v části 
řešeného území nacházejícího se mimo chráněnou krajinnou oblast Moravský kras nemůže 
mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 
2000 nacházející se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Závěr orgánu ochrany přírody vychází ze skutečnosti, že změny řešené v hodnocené koncepci 
umístěné mimo chráněnou krajinnou oblast Moravský kras mají potenciální vliv pouze na 
řešené území, příp. jen na jeho bezprostřední okolí. S ohledem na lokalizaci většiny těchto 
změn zahrnutých do hodnocené koncepce mimo území prvků soustavy Natura 2000 a jejich 
věcnou povahu, proto nemá koncepce v této části potenciál způsobit přímé, nepřímé či 
sekundární vlivy na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 nacházející se 
v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pouze změna označená jako 
Z2.10 je situována při hranici a změna Z2.7 přímo v území evropsky významné lokality Luční 
údolí (CZ0624129). V tomto případě se sice jedná o plochu situovanou přímo v území evropsky 
významné lokality Luční údolí, nicméně se jedná o plochu zcela nepřírodního charakteru. 
Nejsou v ní a rovněž ani v bezprostředně navazujícím okolí zastoupeny předměty ochrany 
výše uvedené evropsky významné lokality. Rovněž v tomto případě se tedy jedná o změnu, 
která nemá žádný potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a 
předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. 
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Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Moravský kras, jako 
dotčený orgán ochrany přírody, uplatnila k návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Křtiny své 
stanovisko ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny pod č. j. 
SR/0139/JM/2022-2 ze dne 04.04.2022; a to se závěrem, že významný vliv zprávy o 
uplatňování ÚP na příznivý stav předmětu ochrany přírody nebo celistvost evropsky významné 
lokality Moravský kras samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry lze 
vyloučit. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako dotčený orgán posuzování 
vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) 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, neuplatňuje požadavek na vyhodnocení 
vlivů změn Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z2.6, Z2.7, Z2.8, Z2.9, Z2.10, Z2.11 a Z2.12 územního 
plánu Křtiny na životní prostředí. 

Vyhodnocení vlivů návrhu změn na udržitelný rozvoj území nebude zpracováno. 

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Požadavky pro řešení Změn nevyplývají. 

8. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU. 

Nový ÚP nebude pořizován. 

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

Bez požadavků.  

10. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrh na aktualizaci nebude podán. 

11. PŘIPOMÍNKY 

Ke Zprávě byla uplatněna jedna připomínka právnické osoby: 

11.1 MENDELU, Školní lesní podnik, Masarykův les, Křtiny 

(č.j. MBK 18565/2022, doručeno 08.04.2022) 

1. V případě výstavby oplocení na hranici s lesními pozemky bude MENDELU požadovat 
povinnost vlastníka plotu, aby na vlastní náklady a riziko odstranil dočasně plot v nezbytně 
nutném rozsahu na nezbytně nutnou dobu do 14 dní od oznámení lesního hospodáře o tom, 
že v přilehlém lesním porostu budou prováděny těžební nebo jiné práce, v jejichž důsledku 
existuje potenciální riziko poškození plotu touto činností. Dále bude MENDELU požadovat, 
aby plot nebyl opatřen brankou směrem k lesnímu pozemku. 

2. U staveb umísťovaných ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků bude ŠLP Křtiny 
požadovat zápis prohlášení do katastru nemovitostí, ve kterém se investor zaváže 
neuplatňovat na ŠLP Křtiny škody na majetku investora, které mohou vzniknout působením 
přírodních činitelů (pádem stromů, větví atd.). Smlouva bude investorovi zaslána. 
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3. 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). 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. 

4. 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 výstavou v lokalitách, které nemají zabezpečen 
přístup z veřejné komunikace. 

5. 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 30-40 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 navazujících na lesní cesty 

6. Nesouhlasíme s využíváním pozemků ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně k veřejně 
prospěšným stavbám nebo veřejně prospěšným opatřením bez předchozího projednání a 
vzájemného písemného odsouhlasení. 

7. ŠLP Křtiny neodpovídá za škody, které by mohly na majetku žadatele vzniknout působením 
přírodních činitelů, tj. pádem stromů nebo jejich částí (koruny, větví....atd.). Obec a investoři 
staveb se tímto zavazují, že bude smluvně dořešena odpovědnost za majetkové i nemajetkové 
újmy na majetku i zdraví vzniklé vlivem přírodních činitelů během pohybu a výstavbě staveb 
ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků. 

8. Pokud by ŠLP Křtiny jako zástupce vlastníka lesa a zároveň odborný lesní hospodář 
souhlasil s udělením výjimky pro umístění staveb do 50 m od pozemků určených k plnění 
funkcí lesa, pak pouze za podmínky, že minimální vzdálenost obvodového zdivá staveb od 
lesa musí být větší než průměrná výška přilehlého lesního porostu, minimálně však 30 m v 
případě rodinných domů a objektů pro zemědělskou výrobu. 

 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínky budou projektantem změny prověřeny a pokud se vztahují k řešení změny ÚP 
budou zohledněny. 

 

 

Příloha: Přehledka změn 


