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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY 

Název úkolu: Změny Li1, Li2 a Li4 územního plánu obce Lipovec

Objednatel: Obec Lipovec

Lipovec 47, 679 15 Lipovec u Blanska 

zastoupený: Františkem Kopřivou, starostou obce,

IČ: 00280551

Zpracovatel: Ing. arch. Štěpán Kočiš, IČ: 65309901

Ing. arch. Helena Kočišová, IČ: 65861701

ATELIER A.VE, architektonicko urbanistický atelier

M. Majerové 3, 638 00 Brno

IČ: 65861701

Zpracovatelský kolektiv: Ing. arch. Helena Kočišová 

Ing. arch. Štěpán Kočiš

Li1: Plochy bydlení nad zahradnictvím
Předmětem pořízení Změny Li1 je změna funkčního využití z ploch orné půdy na návrhové 
plochy obytné zástavby v západní části obce nad zahradnictvím. 

Li2: Plochy bydlení u křížku
Předmětem pořízení Změny Li2 je změna funkčního využití z ploch orné půdy do návrhových 
ploch obytné zástavby.  Součástí řešení bylo prověření možností koexistence ploch výroby a 
rozšiřovaných ploch bydlení při severním okraji. 

Li4: Plochy bydlení za kostelem
Předmětem pořízení Změny Li4 je změna funkčního využití  z ploch orné půdy na návrhové 
plochy obytné zástavby v lokalitě za kostelem.

Pořízení Změn Li1 a Li2 schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 
Sb.,  o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, 
Zastupitelstvo obce Lipovec na 11. zasedání konaném dne 27.2.2008, usnesením č.5/11/ZO 
(Li1), č. 7/11/ZO a č. 8/11/ZO (Li2). Pořízení Změny Li4 schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 
44  písm.a)  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním řádu  (dále  jen 
stavební zákon) v platném znění, Zastupitelstvo obce Lipovec na 15. zasedání konaném dne 
27.10.2008, usnesením č.13/15/ZO. 

Pořizovatelem byl v listopadu 2008 zpracován návrh Zadání Změn Li1, Li2, Li3, Li4, který byl 
vystaven  k veřejnému  nahlédnutí  po  dobu  30  dnů  ode  dne  vyvěšení  oznámení  tj.  od 
18.11.2008.  Na  základě  výsledků  projednání  návrhu  Zadání  byla  po  dohodě  s  určeným 
zastupitelem vypuštěna Změna Li3, upravené Zadání bylo schváleno dne 30.03.2009. 
Návrh  Změn  byl  dle  §50  zákona  č.  č.183/2006  Sb.  (stavební  zákon)  v  platném  znění, 
projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byly Změny pořízeny, na 
společném jednání dne 3.9.2009.  Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. do 4.6.2009. V stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit 
své připomínky. Do dne společného jednání nebyla uplatněna žádost o prodloužení lhůty pro 
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uplatnění stanoviska. Pořizovatel vypracoval Zprávu o projednání návrhu Změn a zaslal ji k 
posouzení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Krajský úřad vydal stanovisko S-JMK 
141434/2009/OÚPSŘ ze dne 19.10.2009, ve kterém doporučuje, aby bylo zahájeno řízení o 
vydání Změn ve smyslu §52 - §54 stavebního zákona. 

Vystavení a veřejné projednání návrhů Změn bylo oznámeno veřejnou vyhláškou. Dotčené 
orgány a sousední obce byly k veřejnému projednání přizvány jednotlivě dopisem. Veřejné 
projednání  se  uskutečnilo  dne  13.1.2010  ve  spolkové  místnosti  Domu služeb  v  Lipovci, 
veřejné nahlédnutí do dokumentace návrhu ÚP bylo umožněno po dobu 30 dnů ode dne 
doručení veřejné vyhlášky, tj. do 9.1.2010. Do dne veřejného projednání nebyly uplatněny 
námitky  ani  připomínky.  Veřejného  projednání  se  žádný  dotčený  orgán  nezúčastnil.  Z 
výsledků projednání vyplynul pouze požadavek na úpravu dokumentace Změny v souladu se 
stanovisky dotčených orgánů.  Nedošlo k  podstatné úpravě návrhů změn a  nebylo nutné 
opakovat veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. 

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

Území řešené Změnami je dle Politiky územního rozvoje 2008, schválené usnesením vlády 
České republiky č. 929/2009 dne 20.7.2009, součástí Rozvojové oblasti Brno, označené jako 
OB3.  Pro  řešení  Změn  z  Politiky  2008  nevyplynul  žádný  požadavek. Při  návrhu  změn 
územního plánu byly respektovány Republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, vyplývající z této Politiky.

V době projednání Zadání a první fáze návrhů Změn byla platná Politika územního rozvoje 
2006, schválená usnesením vlády České republiky ze dne 17.5.2006 č. 561. Pro řešení Změn 
z této politiky nevyplynuly žádné požadavky. Řešené území se územně nedotýkalo Politikou 
stanoveného úkolu týkajícího se řešení územních souvislostí upřesněného koridoru R43. 

Pro Jihomoravský kraj  nebyly dosud vydány Zásady územního rozvoje.  ÚPN VÚC BSRA 
pozbyl platnosti k 1.1.2010.

Území řešené změnami nezaahuje do CHKO Moravský kras.

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 
ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 
URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 
NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Přírodní civilizační  a kulturní  hodnoty a jejich vztah je nezbytné chápat  ve smyslu trvale 
udržitelného rozvoje  jako  vztah  hodnot  –  kvalitního životního prostředí  –  hospodářství  a 
hospodářského rozvoje – sociálních vztahů a podmínek – hodnot kulturního dědictví. Návrh 
tyto hodnoty respektuje. 

Změna je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 
PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK

Návrh  Změn  je  souladu  s  požadavky  zákona  č.183/2006  Sb.  v  platném  znění  a  jeho 
prováděcích  vyhlášek.  Návrh  členění  území  na  funkční  plochy  a  podmínky  jejich  využití 
vychází  ze  schváleného  územního  plánu.  Řešení  je  zdůvodněno  v  kap.  7  Odůvodnění 
Změny.
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5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 
PRÁVNÍCH  PŘEDPISŮ

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

Návrh  Změn  byl  v  souladu  s  §50  stavebního  zákona  zaslán  jednotlivě  níže  uvedeným 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu:

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
(koordinované stanovisko)

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko)

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

4. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 

5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

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

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno 
A) Stanovisko OŽP

V souladu  s  ust.  §5  odst.2  zákona  se  uděluje  souhlasné  stanovisko s  výše  uvedenými 
lokalitami   předloženého návrhu Změn Územního plánu obce Lipovec, označených Li1,Li2, 
Li4.

Z  hlediska  dalších  zájmů  sledovaných  odborem  ŽP  nejsou  k  předloženému  návrhu 
připomínky.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí. 

B) Stanovisko odboru dopravy

Souhlasí s řešením silnic II. A III. třídy v návrhu změn územního plánu.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí. 

C) Stanovisko odboru kultury a památkové péče

K návrhům Změn ÚPO Lipovec, označených Li1,Li2, Li4 sděluje, že v daném případě nejsou 
dotčeny zájmy,  které by podle zákona č.20/1987 Sb.,  o  státní  památkové péči  ve znění 
pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
kultury a památkové péče.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí. 

2.   Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí   
Z hlediska vodního hospodářství a zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní  zákon),  v  platném znění,  nemáme k předloženému 
návrhu  změn  ÚPO Lipovec,  označených  Li1,Li2,  Li4  ve  smyslu  §18  citovaného  zákona 
připomínek.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

Z  hlediska  odpadového  hospodářství  k  předložené  dokumentaci  návrhu  změn  ÚPO 
Lipovec podle §79 odst.4 písm. b) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
nemáme námitek.
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Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

Z  hlediska  lesního  hospodářství  nemáme  námitek,  návrhem  nejsou  dotčeny  zájmy 
chráněné  zákonem č.  289/95  Sb.,  o  lesích  a  o  změně  a  doplnění  někteých  zákonů,  v 
platném znění.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

Z  hlediska  ochrany  přírody  a  krajiny  ve  smyslu  §77  odst.3  zákona  č.  114/92  Sb.,  o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s navrženou změnou 
bez připomínek.

nemáme k předloženému návrhu připomínek.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

Z  hlediska  ochrany  ZPF souhlasíme  s  navrženými  změnami.  Návrhem  jsou  dotčeny 
pozemky s nízkou úrodností převážně se stupněm přednosti v ochraně V. Jednotlivé lokality 
navazují  na  současně  zastavěné  území  obce,  návrhem  není  narušena  organizace 
zemědělské půdy v místě ani stávající síť polních přístupových komunikací.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko do projednání neuplatnil.

4. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko
Stanovisko do společného jednání neuplatnil. Stanovisko bylo zasláno až ve fázi řízení o  
návrhu – viz. níže.

5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.

Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.

6.  Krajská  hygienická  stanice  Jihomoravského  kraje,  se  sídlem  v     Brně,  Územní   
pracoviště Blansko
Po zhodnocení předloženého návrhu z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává 
KHS Jmk jako dotčený orgán státání správy ve smyslu us.§4 odst.2 písm. b) a §50 odst.2 
zák.  183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  a  podle  §82  odst.2  písm.j)  zák.  258/2000  Sb., 
stanovisko,

ve kterém dle ustanovení §55 odst.2 s odkazem na ustanovení §50 odst.2 zák.č.183/2006 
Sb., stavební zákon, uplatňujeme následující požadavek:

Pro plochu Li2 uvést podmíněnou využitelnost plochy za předpokladu, že:

–v  území  zatíženém nadměrným hlukem (z  veškerých  zdrojů  hluk  v  území,  tj.  dopravní 
stavby, výrobní objekty apod.) nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory definované 
platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor 
a chráněný venkovní prostor staveb), chráněné prostory lze do plochy umístit až na základě 
hlukového  vyhodnocení,  které  prokáže  splnění  hygienických  limitů  hluku  pro  chráněný 
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venkovní  prostor  a  chráněné  venkovní  prostory  staveb,  včetně  zhodnocení  reálnosti 
navržených protihlukových opatření, což musí být doloženo v navazujících řízeních (např. dle 
zákona č.100/2001 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., atd.)

–před  vydáním  územního  rozhodnutí  musí  být  deklarován  soulad  záměru  s  požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi

Stanovisko pořizovatele: Připomínka v bodu 1) byla zapracována do textové části týkající se 
Změny Li2 s výjimkou odkazu na zákony. Připomínka v bodu 2) byla uvedena v Odůvodnění.

Z  výsledků  projednání  s  dotčenými  orgány  vyplynul  požadavek  na  úpravy 
dokumentace  Změny  dle  stanoviska  KHS  Jmkr.  Vzhledem  k  tomu,  že  nedošlo  k 
podstatné úpravě návrhů změn, nebude nutné opakovat veřejné projednání za účasti 
dotčených orgánů. 

2.  Vyhodnocení  stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 SZ (řízení  o  územním 
plánu) uplatněných na závěr veřejného projednání

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány:

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

2.  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno 

3.  Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno

4. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí 

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

6. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko 

7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

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

Do  dne  veřejného  projednání  uplatnil  souhlasné  stanovisko  Hasičský  záchranný  sbor 
Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko. Pozemkový úřad Blansko zaslal níže uvedené 
vyjádření (pozn. Pořizovatele: do společného jednání Pozemkový úřad Blansko stanovisko 
neuplatnil):

„V případě záboru zemědělského půdního fondu je nutno respektovat nejen stávající cesty, 
ale též trasy původních polních cest, které jsou v současné době např. zorněné. Zástavbou 
nesmí dojít k jejich zaslepení a tím k zamezení přístupu na navazující vlastnické parcely. 
Pokud by k takové situaci mělo dojít, je nezbytné řešit v rámci navrhovaných změn i náhradní 
přístupové cesty.“

Stanovisko pořizovatele:  Pozemkový úřad neuplatnil  žádný požadavek do návrhu Zadání 
Změn, ani v rámci první fáze projednání návrhů (společné jednání). Zpracovatel změn výše 
uvedené požadavky při řešení návrhů Změn Li1,Li2, Li4 zohlednil. V případě Změny Li1 je 
část  stávající  účelové  komunikace  (dotčené  návrhem  zastavitelné  plochy)  ponechána  k 
dosavadnímu způsobu využití do doby, než  dojde ke změně využití v souladu se Změnou 
Li1. V případě Změny Li2 je zastavitelné území navrženo na obecním pozemku, který je 
uvažován pro budoucí výstavbu rodinných domů, navazující na území, pro které je vydáno 
územní rozhodnutí na umístění staveb a již zde probíhá postupná realizace rodinných domů. 
Oproti  požadavku  v  zadání  je  zastavitelné  území  rozšířeno  směrem  ke  křížku.  Tímto 
návrhem nebude zamezen přístup na navazující vlastnické parcely. V případě Změny Li4 je 
navržena  účelová  komunikace  podél  severní  strany  návrhové  plochy.  Stávající  účelová 
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komunikace, zajišťující  přístup k pozemkům,  bude využívána dosavadním způsobem do 
doby realizace záměru umístění staveb rodinných domů.

Na závěr veřejného projednání návrhu ÚP neuplatnil žádný dotčený orgán stanovisko 
ve smyslu §52 odst. 3. 

6.  VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Postup při pořizování změn, včetně Zadání – viz. Kap. 1 Odůvodnění.

Nebyl splněn požadavek na vymezení  veřejných prostranství.  Konkrétní členění návrhové 
plochy na pozemky s využitím pro bydlení, případně pro komunikace či veřejná prostranství 
bude řešeno v následných dokumentacích.

Zastavitelná plocha Změny Li2 byla oproti schválenému zadání rozšířena o část pozemku 
parc.č. 711/1 -  zdůvodnění viz. níže Kap. 7.

7. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Změna Li1

Návrhové  plochy  pro  bydlení  byly  navrženy  v  rozsahu  pozemků  p.č.  37/4;  94/11; 
866/6,7,9,10,11,12  v  k.ú.  Lipovec  u  Blanska  dle  požadavků  navrhovatelů  změny.  Byla 
rozšířena  o  část  pozemku  p.č.  866/1,  která  se  nachází  mezi  pozemky  navrhovatelů  a 
stávající účelovou komunikací. Tuto plochu je možné využít jako veřejný prostor s veřejnou 
zelení (alejí podél komunikace). Konkrétní členění návrhové   plochy na pozemky s využitím 
pro bydlení,  případně pro komunikace či  veřejná prostranství  bude řešeno v následných 
dokumentacích.

Změnou  bylo  prověřeno  související  území,  které  je  možné  zahrnout  do  ploch  obytné 
zástavby, včetně návrhu místní komunikace.

Plocha je určena především pro bydlení, předpokládaná kapacita je cca 8 RD.

Změna Li2

Plocha změny Li2 byla oproti schválenému zadání rozšířena o část pozemku parc.č. 711/1. K 
tomuto rozšíření zastavitelných ploch bylo přistoupeno z důvodů lepší využitelnosti změnou 
dotčené  plochy pro  účely  bydlení  s  ohledem  na  zamýšlenou  budoucí  organizaci území, 
která spočívá na oboustranně obestavěné komunikaci v ose lokality. 

Pásmo hygienické ochrany výrobního areálu, který se nachází v blízkosti území řešeného 
Změnou Li2, je z grafické části územního plánu vypuštěno. Pásmo hygienické ochrany, které 
je zakresleno v územním plánu, bylo stanoveno, v době zpracování územního plánu, na 
základě výpočtu dle tehdy platných metodických postupů. Toto pásmo hygienické ochrany 
však  nebylo  vyhlášeno  žádným  správním  rozhodnutím  příslušného  orgánu.  Případná 
ochranná  pásma  budou  stanovena  v  územním  řízení  dle  konkrétních  podnikatelských 
záměrů na základně podnětu provozovatelů jednotlivých výrobních zařízení, případně obce. 
Funkční využití ploch výroby není Změnou Li2 měněno. 

Změnou  nejsou  navržena  veřejná  prostranství.  Konkrétní  členění  návrhové  plochy  na 
pozemky  s  využitím  pro  bydlení,  případně  pro  komunikace  či  veřejná  prostranství  bude 
řešeno v následných dokumentacích.

Plocha je určena především pro bydlení, předpokládaná kapacita je cca 18 RD.

Dále  jsou  navrženy  plochy  izolační  (krajinné)  zeleně,  která  by  měla  být  bariérou 
bezprostředního  kontaktu  vnějších  pobytových  ploch  navrženého  rodinného  bydlení  a 
výrobního areálu se sezónními negativními vlivy a zároveň ochranou plochy bydlení  vůči 
povětrnostním  vlivům  na  severním  horizontu  a  krajinným  opatřením,  minimalizujícím 
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negativní účinky zástavby v blízkosti horizontu na širší území. Jsou navrženy na plochách 
mimo pozemek parc.č. 711/36, na pozemku p.č. 711/1.

Území je dotčeno pouze návrhem interakčního prvku ÚSES, který bude respektován.

U změny Li2 bude zohledněno hlukové pásmo silnice II/378. V této souvislosti KHS Jmkr se 
sídlem v Brně upozornila na nutnost splnění povinností  stanovených právními předpisy v 
oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku ochrany před hlukem případně vibrací a dále, že 
před  vydáním  územního  rozhodnutí  musí  být  deklarován  soulad  záměru  s  požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 
Na základě opakujících se dotazů a žádostí ze strany stavebníků rodinných domů a souhlasu obce, 
bbyly Změnou Li2 vypuštěny ze závazné části ÚP všeobecné regulační zásady, týkající se stavební 
čáry a sklonu a typů střech. V době zpracování a schválení Územního plánu tyto regulativy dle tehdy 
platné  legislativy  neměly  být  obsaženy  v  závazné  části,  přísluší  podrobnější  územně  plánovací 
dokumentaci - regulačnímu plánu. Došlo však ke schválení ÚPO včetně těchto regulativů a obecně 
závazná vyhláška č.13/2003 je i nadále platná. Vypuštění výše uvedených regulativů souvisí nepřímo 
s předmětem pořizování změny, jedná se o změnu textu bez zásahu do grafické části ÚPO. Souhlas 
obce  s  vypuštěním  regulativů  byl  vyjádřen  přijetím  usnesení  č.  10/14/ZO  na  14.  zasedání 
Zastupitelstva obce Lipovec.

Změna Li4

Návrhové plochy pro bydlení byly navrženy v rozsahu pozemků 318/2; 870/1; 940/1; 943/1; 
1081/1,2 v k.ú. Lipovec u Blanska dle požadavku obce. 

Změnou  nejsou  navržena  veřejná  prostranství.  Konkrétní  členění  návrhové  plochy  na 
pozemky  s  využitím  pro  bydlení,  případně  pro  komunikace  či  veřejná  prostranství  bude 
řešeno v následných dokumentacích.

Plocha je určena především pro bydlení, předpokládaná kapacita je cca 14 RD.

Je respektováno ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Je zohledněn stávající 
telekomunikační kabel.  Případně přeložení  kabelu bude řešeno v následné dokumentaci, 
současně s návrhem komunikace a inženýrských sítí v lokalitě. 

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

Ve schváleném ÚPO bylo navrženo několik lokalit pro bydlení, které jsou v současné době 
využity v tomto rozsahu : Plocha č.1 o rozloze 1,4 ha – využita 100%, plocha č.2 o rozloze 
1,02 ha – využita z 80%, plocha č.3 o rozloze 0,54 ha – využita na 60%, plocha č.4 o rozloze 
0,24 ha – využita 0%, plocha č.5 o rozloze 2,32 ha – vydáno územní rozhodnutí na umístění 
staveb, plocha č. 6 o rozloze 2,12 ha – využita 5%. Jednotlivé plochy jsou v současné době 
postupně zastavovány, zájem o bydlení v obci Lipovec i nadále stoupá.

Navrhovateli Změny Li1 jsou fyzické osoby se zájmem o realizaci rodinných domů. Území 
bylo dle požadavku Zadání posouzeno v širších souvislostech a navrženy plochy bydlení v 
nezbytně nutném rozsahu. Navržený rozsah zastavitelného území je 1,392ha.

Navrhovatelem Změny Li2 je obec, která vlastní pozemek parc.č. 711/36 v k.ú. Lipovec u 
Blanska, na jehož části bylo již vydáno územní rozhodnutí, druhá část je předmětem pořízení 
Změny Li2. Navržený rozsah zastavitelného území je 1,726 ha.

Navrhovatelem  Změny  Li4  byla  rovněž  obec,  která  uvažuje  toto  území  připravit  pro 
potenciální  zájemce  o  bydlení.  Obec  již  seznámila  na  informativní  schůzce  vlastníky 
předmětných pozemků se záměrem obce a před podpisem smluv o smlouvách budoucích 
nabídla vlastníkům několik variantních řešení týkajících se způsobu odkupu a zainvestování 
pozemků. Navržený rozsah zastavitelného území je 2,084 ha.

Rozsah vymezení nových zastavitelných ploch splní požadavek §3, odt.1 vyhl.č  501/2006 
Sb., dle kterého se vymezují zpravidla plochy o rozloze větší než 2000 m2. 
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9. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE, JAK 
BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

V zadání  nebyl  tento  požadavek  uplatněn.  Žádný  dotčený  orgán  ve  svém stanovisku  k 
návrhu zadání Změn neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na 
životní prostředí. 

10. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND  

Vyhodnocení  navrhovaného  řešení  urbanistického  návrhu  a  jeho  důsledků  na  zábor 
zemědělského  půdního  fondu  bylo  provedeno  ve  smyslu  vyhlášky  č.  13  Ministerstva 
životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany 
půdního ve znění zákona ČNR č. 10/93 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky.

Plochy navržené změnou se nacházejí na okraji zástavby na půdě nižší třídy ochrany.
 

označ./
lokal.

popis výmě-
ra(ha)

BPEJ třída 
ochr.

parc. čísla dotčených pozemků kultura

ZLi1a bydlení 1,039 7.37.16

7.27.01

V.

II.

37/4; 866/1,6,10,11,12 orná půda

ZLi1b bydlení 0,254 7.37.16 V. 866/7,9 orná půda

ZLi2 bydlení, cesta 1,759 7.37.16 V. 711/36 orná půda

ZLi4a bydlení, cesta 0,449 7.37.16 V. 870/1 orná půda

ZLi4b bydlení 1,641 7.37.16 V. 940/1; 943/1; 1081/1,2 orná půda

Záborem nejsou dotčena žádná meliorační zařízení.
Zábory PUPFL nejsou provedeny.

11. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ

Do dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky ve smyslu § 52 odst.2 a 3 SZ.

12. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Sousední  obce,  kterým  bylo  oznámeno  společné  jednání  a  byly  přizvány  k  veřejnému 
jednání neuplatnily ve stanoveném termínu žádné připomínky a námitky.

Jiné připomínky nebyly uplatněny.
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