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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 Kuničky (dále ÚP) byl vydán dne 27.12.2010, nabyl účinnosti dne 13.01.2011.
Návrh ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném v době projednání
návrhu ÚP. Změna dosud nebyla vydána.
ÚP Kuničky je zveřejněn na webových stránkách města Blansko na adrese:
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581861
Součástí této Zprávy o uplatňování UP Kuničky (dále Zpráva) jsou pokyny pro zpracování
návrhů změn územního plánu. Změny budou pořizovány zkráceným postupem podle §55b
stavebního zákona.
Jedná se o druhou Zprávu o uplatňování ÚP Kuničky (dále Zpráva) od vydání tohoto ÚP. První
Zpráva byla zpracována pro období 01/2011 – 01/2015 a byla schválena usnesením č 14.
přijatým Zastupitelstvem obce Kuničky na zasedání dne 26.6.2015..

1.2 Zastavěné území
Územní plán Kuničky je zpracován pro celé správní území obce, které zahrnuje katastrální
území Kuničky. Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č.
183/2006 Sb., ve znění platném v době zpracování ÚP. Zastavěné území je vyznačeno ve
všech výkresech grafické části. Na území obce jsou vymezena celkem 4 samostatná
zastavěná území – jádrové území sídla, 2 v jižní části katastrálního území a 1 severně - lokalita
bydlení v místě původní zemědělské stavby.
Zastavěné území bude aktualizováno změnou ÚP – viz. pokyn níže v kapitole 5.4.1 Zprávy.

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. Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot jsou respektovány.
Koncepce je blíže popsána v kapitole I.2.2 textové části ÚP a její předpoklady nadále vyhovují.

1.4 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch, ploch přestavby
1.4.1 Zastavitelné plochy
V ÚP byly vymezeny níže uvedené zastavitelné plochy:
Z1 - bydlení B4, B5, včetně VP1 – 2,330 ha
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Z2 - bydlení B6, občanská vybavenost Os2 a plochy veřejných prostranství – VP2 a VP3 2,164 ha
Z3 - bydlení B3 - 0,228 ha,
Z4 - Občanská vybavenost Oa1 - 1,485 ha
Z5 - ČOV - 0,255 ha.
Tyto zastavitelné plochy sestávají z jednotlivých dílčích ploch, které jsou zobrazeny v hlavním
výkresu. Návrhová plocha Os3 (cvičiště hasičů) nebyla zařazena do zastavitelných ploch.
Využití ploch B4, B5, Os2, B6, Oa1 je podmíněno realizací nové místní komunikace a sítí
technické infrastruktury. V lokalitě B6 byl umístěn 1RD. Další rodinné domy, případně objekty
individuální rekreace, byly umístěny ve stabilizovaných plochách bydlení
V ÚP je celkem vymezeno 6,462 ha zastavitelných ploch, z nichž je aktuálně využito
pouze 0,329 ha tj. 5% .
Z vymezených zastavitelných ploch jsou využity zčásti pouze plochy bydlení (3,7481
ha), z nichž je aktuálně využito pouze 0,3295 ha tj. 9% (plocha B 6).
Ostatní rozvojové plochy dosud využity nejsou.
1.4.2 Plochy přestavby
V ÚP jsou vymezeny 2 plochy přestavby zasahující zastavěné území:
P1 - Přestavba zemědělského areálu - 0,789 ha
P2 - Přestavba hřiště - 0,544 ha.
Plochy přestavby nejsou dosud využity.

1.5. Vyhodnocení naplnění koncepce veřejné infrastruktury
1.5.1 Doprava
Silniční síť
Obec Kuničky se nachází v bezprostřední blízkosti silnice III/37360. Spáduje především
k Rájci – Jestřebí a Blansku, případně k Boskovicím. Součástí ÚP Kuničky není záměr změny
v koncepci silniční sítě nacházející se v katastru obce, pouze odstranění existujících
dopravních závad.
V záměru ÚP Kuničky bylo vyřešení dopravního napojení silnice III/37360 na silnici II/377
kruhovým objezdem. Ten bude dle dostupných podkladů realizován v katastru obce Kuničky
na současných dopravních plochách. Větší část stavby je navržena na sousedním katastru
Rájce - Jestřebí.
V obci byly navrženy nové místní komunikace. V trase stávající účelové cesty propojující obec
s obcí Doubravice nad Svitavou je upravována. Dále byla částečně realizována místní
komunikace k obsloužení lokality B6, ze které bude následně napojena i plocha Oa1. další
komunikace realizovány nebyly.
Navržené místní komunikace jsou zařazeny do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným
provozem. Jejich šířka je částečně limitována stávající zástavbou. Vzhledem k nepříliš velké
kapacitě nově navrhovaných ploch, které je třeba těmito komunikacemi obsloužit, nejsou
navrženy asanace stávajících objektů, ale předpokládá se řešení konkrétními dopravními
opatřeními.
Účelové komunikace v katastru obce slouží především zemědělské a lesní výrobě. Polní
a lesní cesty jsou většinou hliněné, bez výraznějších šířkových úprav, zpevnění a odvodnění.
Jejich úprava (rozšíření a vyrovnání profilu, zkvalitnění povrchu a základní odvodnění) je
závislé na způsobu využívání.
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V obci se nachází jedna zastávka HD při komunikaci Rájec-Jestřebí - Němčice s autobusovou
točnou.
Odstavování a garážování osobních automobilů je zajišťováno na vlastních pozemcích,
krátkodobé parkování je umožněno na komunikacích a veřejných plochách.
Katastrem procházejí cyklotrasy místního významu – č. 5117, 5203 a 5204. Poslední dvě
jmenované procházejí přímo obcí. Intenzity cyklistické dopravy jsou vzhledem ke kopcovitému
terénu nižší. S ohledem na minimální zátěže motorové dopravy v řešeném území je možno ji
vést společně s touto dopravou po státní silnici a místních a účelových komunikacích.
1.5.2 Technická infrastruktura
Stávající plochy a vedení technické infrastruktury jsou zachovány ve svých polohách.
1.5.2.1 Zásobování vodou, odkanalizování
Obec Kuničky je zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, který byl vybudován
v letech 1986 - 7. Územním plánem nebyla navržena změna koncepce, pouze doplnění
vodovodní sítě do nově navržených lokalit. Kromě toho je v územním plánu návrhem nového
vodovodního přivaděče v jihovýchodní části katastrálního území respektován záměr propojení
vodovodu Kuničky a Žďár vyplývající z programu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje (PRVKJMK).
Současná jednotná kanalizace obce má být přebudována na kanalizaci oddílnou dešťovou s
využitím části současných řadů. Nově má být vybudována kanalizace splašková gravitační,
doplněná o 1 čerpací stanici umístěnou v zástavbě poblíž silnice III/37360. Kanalizace má být
zaústěna do nově navržené ČOV:
Plocha technické infrastruktury T1 – čistírna odpadních vod nebyla dosud realizována.
1.5.2.2 Zásobování elektrickou energií
ÚP Kuničky respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní, navrhované dílčí
úpravy VN sledují koordinované uvolnění návrhových ploch.
Lze předpokládat, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území
obce zajišťován ze stávající distribuční soustavy, z vedení VN č. 118, 22 kV.
Se zásadním rozšířením distribuční sítě 22 kV se v ÚP neuvažuje. Její rozšíření a úpravy mají
být prováděny postupně podle vyvolané potřeby na základě požadavků nové zástavby
v navržených lokalitách.
Rekonstrukce, případně úpravy na stávajících transformačních stanicích budou realizovány
postupně v dané lokalitě při požadavcích na připojení nových odběrných míst, nebo
v případech, když omezují využití území pro navrhovanou výstavbu. Na území katastru obce
jsou v současné době provozovány 4 transformační stanice, z nichž jedna je umístěna v osadě
Lenčov.
Distribuční rozvodná síť NN prošla komplexní modernizací v roce 1995. Řešené katastrální
území obce je zásobováno el. energií z hlavního primárního venkovního vedení VN č. 118,
v napěťové hladině 22 kV napojeného z rozvodny R 110/22 kV v Blansku. Jedná se o venkovní
vedení provedené převážně na železobetonových sloupech. ÚP doporučuje v nových
lokalitách soustředěné zástavby RD řešit rozvodnou síť NN, stejně jako domovní přípojky,
kabelem v zemi.
1.5.2.3 Koncepce zásobování plynem
Obec není plynofikována, ani v blízkém časovém horizontu se s plynofikací neuvažuje.
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1.5.3

Občanské vybavení

Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území stabilizovaná a jsou respektována
v současných plochách (obecní úřad, hasičská zbrojnice, místní knihovna, kulturní dům
a pohostinství). ÚP vymezil nové plochy pro občanskou vybavenost, konkrétně:
Oa1 Areál pro agroturistiku
Os2 Obecní sportoviště s víceúčelovým hřištěm
Os3 Cvičiště hasičů
Ou4 Penzion pro seniory
Navržené plochy nebyly dosud využity.
1.5.4 Koncepce veřejných prostranství
Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, které jsou respektovány ve svých
polohách a dále jsou navrženy čtyři nové – VP1, VP2, VP3 a VP4. V případě stávajících
veřejných prostranství jsou do těchto ploch zahrnuty rovněž plochy dopravní (místní
komunikace, chodníky, parkoviště a jiné zpevněné plochy) a plochy veřejné zeleně včetně
drobných staveb (boží muka, kříže, sochy, pomníky). Nejvýznamnějšími plochami veřejných
prostranství jsou návsi, konkrétně horní náves a návesní prostor u obecního úřadu.
Navržená veřejná prostranství nebyla dosud realizována.

1.6 Vyhodnocení naplnění koncepce uspořádání krajiny
Koncepce uspořádání krajiny vychází z respektování stávajícího stavu.
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability v územním plánu obce Kuničky tvoří soubor následujících
ploch:
Lokální biocentra:
- LBC Údolí nad Kuničkami
- LBC Rozcestí
- LBC Lenčov
Lokální biokoridory stávající:
- LBK Lenčov – Rozcestí
- LBK Rozcestí – U Buku
- LBK Dlouhá cesta – Údolí nad Kuničkami
Lokální biokoridor chybějící:
- LBK Dlouhá cesta – Údolí nad Kuničkami (tento biokoridor je částečně chybějící)
Do kostry územního systému ekologické stability jsou zařazeny všechny „významné krajinné
prvky“ v řešeném území, ať už byly registrované anebo na registraci jsou teprve navrženy.):
- VKP Rybník v Kopaninách
- VKP Rybník Kuničky pod obcí
- VKP Rybníček v Kuničkách
- VKP Mokřad Obora
- VKP Mokřad nad Kuničkami
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Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je řešena respektováním stávajících i návrhem nových účelových
komunikací v krajině. Uvedené cesty často plní v krajině i funkce protierozní, dále ekologické
a estetické.
Protierozní opatření
Protierozní opatření byla navržena ve formě louky v lokalitě Za humny nad stávající zástavbou
a návrhovými plochami B4 a B6. Další plocha luk je navržena v místě chybějícího biokoridoru
severovýchodně od obce. Protierozní funkci plní také prvky ÚSES.
Vodní plochy a toky
Katastrem obce protékají tyto toky:
Holešínka (protéká zastavěnou částí obce, v obci je částečně zatrubněná). Z důvodu ochrany
obce před povodněmi bylo navrženo odstranění zatrubnění toku Holešínky v části procházející
obcí a obnova jeho přirozeného koryta. Důvodem je jeho nedostatečný kapacitní průchod při
řízeném vypouštěných vod z navrhované nádrže – poldru, nehledě na nedostatečný kapacitní
průchod velkých vod za současného stavu.
Ráječský potok / Chrábek (protéká jižní částí katastru, převážně v přirozeném korytu)
Bezejmenný přítok Holešínky – v KPÚ nazvaný Rájecký potok (v severní části katastru, na toku
se nachází nádrž Žlíbek)
Stávající vodní nádrže jsou stabilizovány (Rybník v Kopaninách, Rybník Kuničky pod obcí
a Rybníček v Kuničkách). Jsou navrženy dva poldry z důvodu protipovodňové ochrany obce a
zadržení a akumulace vody v krajině, viz. níže uvedená kapitola Ochrana před povodněmi.
Odvodnění
Z ekonomických i ekologických důvodů se v zájmovém území s melioračním odvodněním
nepočítá.
Ochrana před povodněmi
V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území, přesto je obec při průtoku velkých vod
ve vodoteči ohrožena povodní. Z důvodu ochrany zástavby před povodněmi byly v katastru
obce navrženy dva poldry. Poldr, který zamezí bezprostřednímu ohrožení obce Kuničky, je
navržen na potoce Holešínka, nad obcí. Součástí protipovodňových úprav je rovněž otevření
toku Holešínky při jeho průtoku obcí. Důvodem je nedostatečná kapacita současného
zatrubnění.
Plochy vodní a vodohospodářské H1 a H2 – poldry nebyly dosud realizovány.

1.7 Územní rezervy
V ÚP Kuničky nebyla vymezena plocha územní rezervy.

1.8 Územní studie, dohoda o parcelaci, regulační plán
V ÚP Kuničky nebyly navrženy plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, dohodou o parcelaci nebo regulačním plánem.

1.9 Veřejně prospěšné stavby
V ÚP byly vymezeny veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo:
- VPS 1 vybudování sportovního areálu s víceúčelovým hřištěm na pozemcích p.č. 11/55 a
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11/56
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
- VPS 2 vybudování místní komunikace
- VPS 3 vybudování vodovodu
- VPS 4 vybudování oddílné splaškové kanalizace včetně čerpací stanice, výtlačného řadu
a ČOV
- VPS 5 vybudování (přeloţení) vedení VN 22 kV včetně trafostanice
Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
- VPO6 založení prvku ÚSES
- VPO7 vybudování poldru
- VPO8 zatravnění

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
ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném po 01.01.2013.
Dne 05.10.2016 byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na jeho 29. Zasedání
usnesením č. 2891/16/Z29 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZUR JMK)
a nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Jedná se o nadřazenou územně plánovací dokumentaci.
Podle § 54 odst. 6) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán
s územně plánovací dokumentací (ÚPD) následně vydanou krajem a následně schválenou
politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které
jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou
územního rozvoje. Povinnost zapracovat ZÚR JMK do územních plánů vyplývá z § 55 odst. 3)
stavebního zákona, kde se uvádí, že pokud nelze rozhodovat v území na základě § 54 odst. 4
až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny
a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se
v tomto případě nezpracovávají. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací
kraje nezpracovává.
Uvedení ÚP Kuničky do souladu se ZÚRJMK bude součástí řešení změny Ku1 dle
kapitoly 5 Zprávy.

2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ
ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
2.1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko –
úplná aktualizace 2016
V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností
Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z prosince 2016 byly určeny problémy k řešení v ÚPD. Při
určování problémů se vycházelo ze SWOT analýzy (slabé stránky a hrozby), problémových
listů jednotlivých obcí (tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve kterých byla
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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.
Podle vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek má obec Kuničky jeden pilíř
hodnocen kladně a dva záporně. Pozitivně je hodnoceno životní prostředí. Jedná se o území
s pestrou kulturní krajinou, s řadou významných krajinných prvků; území není poddolované
a nenachází se zde ani sesuvná území; není zde žádný zdroj průmyslového znečištění.
Negativně lze v tomto pilíři hodnotit intenzívní způsob obhospodařování zemědělských ploch,
který způsobuje ohrožení zemědělské půdy vodní erozí; nevyhovující kanalizační systém
a chybějící ČOV.
Negativně je hodnocen pilíř hospodářský rozvoj. Území není dostatečně dopravně dostupné,
je zde málo podnikatelských subjektů, nedostatečná občanská vybavenost, nevyhovující
kanalizační systém a chybějící ČOV. Většina sledovaných indikátorů tohoto pilíře má
ve srovnání s průměrem ORP Blansko nižší hodnotu.
Také pilíř soudržnost společenství obyvatel je hodnocen negativně. Ačkoliv se jedná o území
s čistým životním prostředím a s dobrou technickou infrastrukturou, je zde nedostatek
pracovních příležitostí, nedostatečná občanská vybavenost, špatná dostupnost hromadnými
dopravními prostředky a v zimním období je dostupnost tohoto území špatná obecně. Většina
sledovaných indikátorů tohoto pilíře má ve srovnání s průměrem ORP Blansko nižší hodnotu.
Ve správním území nebyl zjištěn střet záměrů na provedení změn, ani střety záměrů s limity
využití území.
Problémy, které byly zjištěny v řešeném území, jsou řešeny v platném ÚP, nové
problémy k řešení pro platný ÚP z aktualizace ÚAP 2016 nevyplývají.

2.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017
Podle výkresu problémů Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje z roku 2017 se
správního území obce netýká žádný problém, ani nebyly zjištěny střety záměrů vyžadující
provedení změn, ani střety záměrů s limity využití území.

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 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) byla schválena
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla
usnesením vlády České republiky č. 276 schválena její Aktualizace č. 1.
Podle aktualizovaného podkladu patří obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části ORP
Blansko do metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou
dynamikou krajského města. Je to území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva
a ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam. Rozvojově
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak
I. tranzitním železničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast
zejména na prostor Vídně a Bratislavy.
Obce mimo rozvojové oblasti leží na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová,
s výraznou vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice
R43 a železniční trať č. 260 (I. tranzitní železniční koridor).
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V ZÚR JMK byly rozvojové oblasti a osy upřesněny. Správní území obce Kuničky leží mimo
rozvojové osy a oblasti.
Při zpracování ÚP byly zohledněny republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje
území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008.
Návrh řešení ÚP neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR 2008 a její aktualizaci.
Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území nevyplývají pro obec z PÚR ČR 2008 ani její aktualizace č.1 z roku 2015 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.
V době zpracování a vydání ÚP Kuničky neexistovala nadřazená územně plánovací
dokumentace.
ÚP Kuničky bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací samostatnou
změnou ÚP označenou jako Ku1 ve smyslu ustanovení § 55 odst.3) Stavebního zákona, která
bude zpracována v souběhu se změnami pořizovanými na základě Zprávy o uplatňování.
Usnesení o pořízení této změny přijalo Zastupitelstvo obce Kuničky samostatným usnesením.
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 Kuničky 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 obce Kuničky nebylo zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani osy.
Obec Kuničky nebyla zařazena mezi centra osídlení.
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3.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C)
Správní území obce Kuničky 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)
ZÚR JMK ve správním území obce Kuničky nevymezují žádné záměry nadmístního významu.
Cyklotrasy
Správního území žádné koridory cyklotras a stezek nadmístního významu.
Územním správního území obce prochází pouze cyklotrasy místního významu č.5117
(Blansko – Boskovice), č.5203 (Kuničky – Boskovice), č.5204 (Huť sv.Antonie – Kuničky).
Územní plán je respektuje, včetně popisu odůvodnění.
ÚP tyto koridory a značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje. Nové cyklotrasy
nejsou v ÚP navrženy. Vymezení nových cyklokoridorů se nepředpokládá. Bude
koordinována návaznost na cyklotrasy v sousedních správních území obcí.
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:


Obecně chráněná území přírody a krajiny (VKP, skladebné prvky ÚSES);



Prvky soustavy Natura 2000;

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.
Požadavky na uspořádání a využití území
a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat
šetrné formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění.
b) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových
a podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich
hospodárné využívání.
c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin
a živočichů.
Úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity
území.
b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke
kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody.
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c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení
způsobu dalšího využívání území
ÚP Kuničky vytváří územní podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů pro územní
plánování s výjimkou úkolu v bodě c), neboť se na správním území Kuničky nenachází
území po těžbě surovin.
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.

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují v ZÚR
JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování:
Požadavky na uspořádání a využití území
a) Podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje.
b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla).
Úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje,
regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a
území významných urbanistických hodnot.
b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního
ruchu.
ÚP Kuničky vytváří územní podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů pro územní
plánování. ÚP není v rozporu s požadavky.
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.

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují v ZÚR
JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování:
Požadavky na uspořádání a využití území
a) Podporovat rozvoj center osídlení (netýká se obce Kuničky).
b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou.
c) Podporovat zachování zemědělského charakteru v jižní části kraje (netýká se obce
Kuničky).
Úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou.
ÚP Kuničky vytváří územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou.
ÚP není v rozporu s požadavky.
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3.2.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich
zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F)
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu č.26 Sloupsko-kořenecký.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách krajinných typů se stanovují
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik:
3.2.6.1 Krajinný typ č. 26 Sloupsko - kořenecký
Cílová charakteristika
Dynamická lesní až leso-zemědělská krajina s četnými údolními zářezy, středně velké až velké
lesní porosty, středně velké až malé bloky orné půdy, malé bloky travních porostů.
Harmonická krajina enklávy sídel s okolní a zemědělsky obhospodařovanou krajinou
v prostorovém rámci lesních porostů.
Požadavky na uspořádání a využití území
a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území.
b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika,
hipoturistika apod.).
c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení
ekologické stability a prostorové struktury krajiny.
d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků.
Úkoly pro územní plánování
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky,
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy.
b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách.
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a
objemově výrazných staveb.
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného
rázu.
V ÚP Kuničky se koncepce uspořádání krajiny v zásadě nemění. Územní systém
ekologické stability je funkční a v ÚP respektován. Prostupnost krajiny zajištují stávající
a navrhované účelové komunikace. Rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem
využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti
krajiny a vytvoření podmínek pro její přiměřené rekreační využití je v zásadě v souladu
s podmínkami požadovanými ve vymezení krajinných typů, a územní plán naplňuje
stanovené úkoly pro územní plánování.
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 obce Kuničky nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby vyplývající
ze ZÚR JMK.
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)
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3.2.8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK
a zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci
obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit
a vymezit níže uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci Kuničky. Správní
území této obce však není zasaženo žádnými záměry ani prvky nadmístního významu.
3.2.8.2 Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek
nadmístního významu
ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a
stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.8. 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 Kuničky se netýkají žádné koridory cyklotras evidované v kap. D.1.8. textové
části ZÚR JMK.
3.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv
Ve správním území obce není vymezena územní rezerva.
3.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí
Konkrétní požadavky z této kapitoly ZÚR JMK pro správní území obce nevyplývají.

4. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH
PLOCH PODLE § 55 ODST 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA
V ÚP je celkem vymezeno 6,462 ha zastavitelných ploch, z nichž je aktuálně využito
pouze 0,329 ha tj. 5% .
Z vymezených zastavitelných ploch jsou využity zčásti pouze plochy bydlení (3,7481
ha), z nichž je aktuálně využito pouze 0,3295 ha tj. 9% (plocha B 6).
Ostatní rozvojové plochy dosud využity nejsou.
Z aktuálního stavu využití ploch nevyplývá potřeba vymezení nových zastavitelných
ploch. Změnou Ku3 bude prověřena možnost rozšíření ploch bydlení, změnou Ku5
budou dvě zastavitelné plochy o výměře 0,54 ha zrušeny.

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚN
Změny budou pořizovány zkráceným postupem podle §55 až 55c stavebního zákona.
Změny jsou pořizovány z podnětu obce Kuničky a z podnětu vlastníků pozemků.
Zadání obsahuje textovou část a grafické zobrazení výřezů z ÚP Kuničky.
Pořizovatel označil změny jako „Ku“ (první písmena názvu obce) a pořad. čísly 1 až 6.
Uvedení ÚP Kuničky do souladu se ZÚR JMK bude řešeno změnou Ku1.
PŘEHLED ZMĚN A DŮVODY POŘÍZENÍ:
Ku1 – uvedení ÚP Kuničky do souladu se ZÚR JMK
Předmětem řešení změny bude uvedení ÚP Kuničky do souladu s nadřazenou územně
plánovací dokumentací.
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Důvody pořízení:
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016.
V době zpracování a vydání ÚP Kuničky neexistovala nadřazená územně plánovací
dokumentace. Podle § 54 odst.6) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní
plán s územně plánovací dokumentací (ÚPD) následně vydanou krajem a následně
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního
plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo
s politikou územního rozvoje. Povinnost zapracovat ZUR JMK do územních plánů vyplývá z
§55 odst. 3) stavebního zákona, kde se uvádí, že pokud nelze rozhodovat v území na základě
§ 54 odst. 4 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo
jeho změny a o jejím obsahu. Pořízení změny Ku1 bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Kuničky samostatným usnesením, včetně obsahu změny.
Ku2 – plochy smíšené obytné u bývalého zemědělského areálu
Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 1044 v k.ú.
ze zastavitelných ploch občanského vybavení Ou4 na plochy smíšené obytné B.

Kuničky

Důvody pořízení:
Důvody změny vyplývají z požadavku žadatelky umístit na pozemku, který je nyní využíván
jako součást oplocené zahrady rodinného domu Kuničky č.p.26, novostavbu rodinného domu.
Pozemek je takto využíván od doby utlumení činnosti bývalého kravína. Plocha pro účely Ou4
nebude využívána.

p.č. 1044

Ku3 – plochy smíšené obytné
Změna funkčního využití zastavitelných ploch zahrnující pozemek parc.č. 1158 v k.ú. Kuničky
z ploch orné půdy P a návrhových ploch zemědělských luk a pastvin K1 na plochy smíšené
obytné B.
Důvody pořízení:
Důvodem požadavku navrhovatele na zahrnutí pozemku do ploch smíšených obytných je
záměr realizace stavby rodinného domu, který by, jak žadatel uvádí, využil blízkosti nově
zbudované místní komunikace, vodovodu (ve vzdálenosti 15m od hranice pozemku) a
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elektřiny (přivedená ke hranici pozemku). Pozemek navazuje na zastavitelné plochy smíšené
obytné B3 a B6, podél jeho východní hranice je navržena plocha dopravy zahrnující
komunikaci zpřístupňující severovýchodně navazující plochu občanského vybavení Oa1, která
byla vymezena za účelem možnosti umístění staveb spojených s agrotruristikou. Pozemek
bezprostředně navazuje na zastavitelné území obce, kde je již zástavba realizována, je
přístupný z nově vybudované místní komunikace a jsou v dosahu sítě technické infrastruktury.
Budoucí komunikaci, která je navržena podél jihovýchodní hranice pozemku a měla by
napojovat budoucí plochu občanského vybavení, by bylo možné využít pro oboustrannou
budoucí zástavbu. Změnou Ku5, která má být řešena souběžně, má být projednáno zrušení
ploch bydlení B1 a B2, kde se předpokládala zástavba 3RD. Tyto plochy byly řešeny jako
plochy přestavby, nicméně byly započítány do potřebného rozvoje RD. Rozvoj obce je z velké
části limitován přírodními podmínkami, z jižní a východní strany je zastavěné území obklopeno
pozemky lesa a zbývající část území, které bezprostředně přiléhá k zástavbě, se téměř bez
výjimky nachází na půdě s třídou ochrany II.
Navržená veřejná prostranství nebyla dosud realizována.

p.č. 1158

Ku4 – plochy zahrad
Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 1156/1 a 1156/3 v k.ú. Kuničky
ze zastavitelných ploch občanského vybavení Os2 na plochy zemědělské - zahrady a sady Z.
Důvody pořízení:
Důvodem pořízení změny je upuštění záměru obce od realizace sportovního záměru na těchto
pozemcích. Sportovní areál bude stabilizován v současných plochách, které jsou dle platného
ÚP navrženy jako plochy bydlení. Změnou ÚP označenou Ku5 bude navrženo zrušení ploch
bydlení B1 a B2 v místě bývalého hřiště. Obec uvažuje tuto plochu využívat pro sportovní
aktivity, zájmovou a kulturní činnost. V této souvislosti zde obec zvažuje vybudovat zázemí.
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p.č. 1156/1, 1156/3

Ku5 – zrušení ploch bydlení B1 a B2
Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 1367 a 1366 v k.ú. Kuničky
ze zastavitelných ploch bydlení B1, B2 a plochy veřejných prostrantsví VP4 na plochy
občanského vybavení O.

p.č. 1367, 1366

Důvody pořízení:
Důvodem pro pořízení změny je požadavek na změnu využití ploch zahrnující pozemky
p.č.1367 o výměře 3952m2 a p.č. 1366 o výměře 1487m2, oba v k.ú. Kuničky ve vlastnictví
obce Kuničky, a to z ploch určených k zastavění rodinnými domy B1 a B2, na plochy
občanského vybavení – sportovní Os. Jedná se o změnu, která potvrdí stávající využití
pozemků, kde již obec nehodlá rozšiřovat možnost bydlení, naopak hodlá rekonstruovat
stávající fotbalové hřiště a doplnit ho o zázemí sloužící jak pro sportovní, tak i pro jiné
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volnočasové aktivity. Pozemky se nachází v zastavěném území obce. V době zpracování ÚP
byly zohledněny požadavky obce na vymezení ploch bydlení v místě stávající plochy výletiště.
V současné době jsou pozemky využívány jako fotbalové hřiště a konají se zde sportovní akce
místních spolků a toto využití zájmům obce a jejich obyvatelům vyhovuje, neboť je plánovaná
rekonstrukce tohoto prostoru. Obec tedy ustupuje od využití ve prospěch bydlení a výsledkem
změny by mělo být potvrzení a stabilizování stávající funkce zařazením do stabilizované
plochy občanského vybavení Os.
Ku6 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele


Bude stanoveno, ve kterých plochách nezastavěného území je vyloučeno z důvodu
veřejného zájmu umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona, v platném znění.



Ve výroku budou názvy kapitol upraveny dle Přílohy č. 7, vyhlášky 500/2006 Sb., v platném
znění, upraveny a zjednodušeny podmínky využití dle aktuálně platných předpisů.
Součástí výroku bude výklad pojmů, které ÚP používá a nejsou vysvětleny v jiných
právních předpisech.



Prověření opatření vyplývajících z Územní studie krajiny ORP Blansko – viz. kapitola 5.2

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 změn ÚP neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR 2008 a její
aktualizaci. Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území nevyplývají z PÚR ČR 2008 ani její aktualizace č.1 z roku 2015
žádné požadavky.
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.
ÚP Kuničky bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
změnou ÚP, označenou Ku1 – viz. kapitola 5 Zprávy.
5.1.2.1 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.
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 obce nebylo zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani osy.
Obec Kuničky nebyla zařazena mezi centra osídlení.
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Pro řešení změn podle jejich obsahu požadavky přímo nevyplývají. ÚP bude
vyhodnocen ve vztahu k požadavkům.
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)
ZÚR JMK ve správním území obce Kuničky nevymezují žádné záměry nadmístního významu.
Cyklotrasy
Správního území žádné koridory cyklotras a stezek nadmístního významu.
Územním správního území obce prochází pouze cyklotrasy místního významu č.5117
(Blansko – Boskovice), č.5203 (Kuničky – Boskovice), č.5204 (Huť sv.Antonie – Kuničky).
Územní plán je respektuje, včetně popisu odůvodnění.
ÚP tyto koridory a značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje. Nové cyklotrasy
nejsou v ÚP navrženy.
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:


Obecně chráněná území přírody a krajiny (VKP, skladebné prvky ÚSES);



Prvky soustavy Natura 2000;

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.

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

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují v ZÚR
JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování.
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Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve
vztahu k těmto požadavkům.
5.1.2.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich
zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F)
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu č.26 Sloupsko-kořenecký.
Pro řešení změn dle jejich obsahu požadavky přímo nevyplývají. Změny ÚP budou
vyhodnoceny ve vztahu k těmto požadavkům.
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 obce nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR JMK.
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)
5.1.2.8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a
veřejně prospěšných opatření
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK
a zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci
obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit
a vymezit níže uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci Kuničky. Správní
území této obce však není zasaženo žádnými záměry ani prvky nadmístního významu.
5.1.2.8.2 Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek
nadmístního významu
ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a
stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.8. 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 Kuničky se netýkají žádné koridory cyklotras evidované v kap. D.1.8. textové
části ZÚR JMK.
5.1.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv
Ve správním území obce není vymezena územní rezerva.
5.1.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí
Konkrétní požadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JMK pro správní území obce
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.
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Jedná se o:
Hodnotný objekt místního významu
Biotopy s vysokou ekologickou hodnotou
Zvýšení retence v území – je evidován zájem obce o budování poldrů.
Podpora realizace prvků vyplývajících z komplexních pozemkových úprav – vodohospodářská
opatření a protierozní technická plošná opatření
Ochrana přírodních hodnot - ochrana lesních pramenišť, nivy toků, místo odběru vody pro
lidskou potřebu
Zástavba navržená na exponované poloze
Brownfields – bývalý zemědělský areál
Výše uvedené jevy byly v platném ÚP většinou zaznamenány a navrženy podmínky
využití. Ty jevy, které nebyly dosud v platném ÚP zohledněny, budou prověřeny a
řešeny změnou ÚP (zejména návrh protierozních opatření, nad účelovou komunikací do
městyse Doubravice nad Svitavou, upraveny podmínky využití ploch bydlení z hlediska
ochrany krajinného rázu - exponovaná poloha lokalit B4, B5, Ou4).

5.3 Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů
5.3.1 Územně analytické podklady ORP Blansko
Závady jsou vyznačeny v problémovém výkrese dokumentace UAP 2016 a popsány v kartě
obcí listu č.2 . Podle charakteru byly rozděleny do několika skupin.
V řešeném území byly zjištěny níže uvedené závady:
R2

brownfield (nevyužívaný bývalý zemědělský areál)

T3

ČOV chybějící (znečištění vod)

T4

chybějící veřejná splašková kanalizace (znečištění vod)

K1

plošné odvodnění (možné omezení zástavby)

K3

ÚSES chybějící (doplnění prvků ÚSES)

C1

vyšší podíl nezaměstnaných ve vztahu k ORP (vyšší nezaměstnanost)

C3

pokles počtu obyvatel od roku 2001 (pokles počtu obyvatel)

Výše uvedené závady byly již řešeny v platném ÚP. Předmětem řešení změn není odstranění
závad. Změny rovněž nevyvolají vznik dalších závad. Závady budou prověřovány v další
aktualizaci ÚAP ORP Blansko.
5.3.1.2 Požadavky na odstranění nebo omezení vzájemných střetů záměrů na provedení
změn v území a střetů těchto záměrů s limity využití území
V řešeném území nedochází ke střetům.
Požadavky na řešení střetů pro změny nevyplývají.
5.3.1.3 Požadavky na odstranění slabých stránek, hrozeb a rizik souvisejících
s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.
Požadavky na odstranění slabých stránek, hrozeb a rizik, které lze ovlivnit územně
plánovacími nástroji, byly rozděleny v UAP podle tematického členění uvedeného v § 4 odst.1
vyhl. č. 500/2006 Sb. v platném znění.
Předmětem řešení změn nebude návrh opatření eliminující slabé stránky a hrozby a rizik
souvisejících s nevyvážeností územních podmínek udržitelného rozvoje území.
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5.3.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje
Podle výkresu problémů Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje z roku 2017 se
správního území obce netýká žádný problém, ani nebyly zjištěny střety záměrů vyžadující
provedení změn, ani střety záměrů s limity využití území.

5.4 Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany
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
Ku1 – uvedení ÚP Kuničky do souladu se ZÚR JMK
Změnou bude uveden ÚP Kuničky do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací,
kterou jsou ZÚR JMK.
Ku2 – plochy smíšené obytné u bývalého zemědělského areálu
Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 1044 v k.ú.
Kuničky a jeho zařazení do ploch smíšených obytných B.
Ku3 – plochy smíšené obytné
Změnou budou prověřeny podmínky využití ploch orné půdy P a krajinné zeleně K1 zahrnující
pozemek parc.č. 1158 v k.ú. Kuničky a jeho zařazení, případně jeho části, do zastavitelných
ploch smíšených obytných B.
Ku4 – plochy zahrad
Změnou budou prověřeny podmínky využití zastavitelných ploch občanského vybavení Os2
zahrnující pozemky parc.č. 1156/1 a 1156/3 v k.ú. Kuničky a jejich zařazení do
stabilizovanýách plochy zemědělských - zahrady a sady Z.
Ku5 – zrušení ploch bydlení B1 a B2
Změnou budou zrušeny zastavitelné plochy bydlení B1, B2 a plochy veřejných prostrantsví
VP4 zahrnující pozemky parc.č. 1367 a 1366 v k.ú. Kuničky. Bude potvrzeno stávající využití
– plochy občanského vybavení.
Ku6 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele


Bude stanoveno, ve kterých plochách nezastavěného území je vyloučeno z důvodu
veřejného zájmu umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18
odst. 5 stavebního zákona, v platném znění.



Ve výroku budou názvy kapitol upraveny dle Přílohy č. 7, vyhlášky 500/2006 Sb., v platném
znění, upraveny a zjednodušeny podmínky využití dle aktuálně platných předpisů.
Součástí výroku bude výklad pojmů, které ÚP používá a nejsou vysvětleny v jiných
právních předpisech.
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Prověření opatření vyplývajícíh z Územní studie krajiny ORP Blansko – viz. kapitola 5.2

Kapitola bude doplněna po projednání Zprávy.
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.
Ku5 – zrušení ploch bydlení B1 a B2
Změnou bude potvrzeno stávající využití – plochy občanského vybavení.
Kapitola bude doplněna po projednání Zprávy.
5.4.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn včetně
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.
Předpokládá se zmenšení zastavitelných ploch o cca 0,54 ha tedy i záborů zemědělské půdy
– změna Ku5.
Případné nové zábory zemědělské půdy budou prověřeny změnou Ku3 a to v minimálním
rozsahu. Zařazení pozemku p.č. 1044 v k.ú. Kuničky (změna Ku2) do zastavitelných ploch
bydlení nevyvolá nové zábory, jedná se o ostatní plochy.
Kapitola bude doplněna po projednání Zprávy.

5.5 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na
stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit
Územní rezervy byly hodnoceny v kapitole 1.7 této zprávy.
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.
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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,
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. Dokumentace bude dále předána v podobě využitelné pro prezentaci
na webových stránkách města Blansko a obce a při projednání (ve formátu PDF).
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Úplné znění ÚP Kuničky 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 2016 a aktualizované údaje,
které Pořizovatel zajistil v rámci průběžné aktualizace za rok 2018 a 2019. Grafická část
bude zpracována na podkladě aktuální katastrální mapy. Úplné znění bude rovněž
zpracováno ve strojově čitelném formátu.

6. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝCH ROZVOJ ÚZEMÍ
Podle obsahu změn se nepředpokládá zpracování vyhodnocení vlivů návrhu změn na
udržitelný rozvoj území ani na životní prostředí.
Kapitola bude doplněna po projednání Zprávy.

7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY
ÚZEMNÍHO PLÁNU
Požadavky pro řešení Změn nevyplývají.
Kapitola bude doplněna po projednání Zprávy

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.
Bude doplněno po projednání Zprávy.
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