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obsah změny Lip1  

dílčí změna Lip1/01 

 změna využití části stabilizované plochy veřejného prostranství - U na zastavitelnou 

plochu bydlení - B v k. ú. Lipůvka, v severovýchodní části obce  

dílčí změna Lip1/02 

 aktualizace zastavěného území v celém správním území 

dílčí změna Lip1/03 

 úprava textové části (uvedení do souladu s platnou legislativou) 

o úprava podmínek stanovených pro využití ploch nezastavěného území  

o doplnění a úprava názvů kapitol  
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Obec Lipůvka 

                             
Zastupitelstvo obce Lipůvka, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále též jen „stavební zákon“), za 

použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 

pozdějších změn a předpisů (dále též jen „vyhláška 500“) 

 

v y d á v á  
 

změnu Lip1 Územního plánu 
Lipůvka  

 

kterou se mění Územní plán Lipůvka takto: 

 

Obsah dokumentace: 

TEXTOVÁ ČÁST 

GRAFICKÁ ČÁST: 

I/1  Výkres základního členění       1 : 5 000 

I/2  Hlavní výkres         1 : 5 000 

I/3  Koncepce veřejné infrastruktury      1 : 5 000 

 

Výkresy jsou výřezem z výkresů platného ÚP Lipůvka. 
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TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Lip1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPŮVKA: 

Obsahuje pouze měněné části textu. 

V kapitole a) se ruší text první věty, který zní:  

„Zastavěné území obce bylo vydáno 28.6.2007, účinnost od 14.7.2007.“ 

a nahrazuje se textem ve znění: 

„Zastavěné území bylo aktualizováno k 1. 3. 2015“. 

V kapitole b) se na začátek názvu kapitoly vkládá slovo: 

„základní“ 

V závěru kapitoly c)2. se doplňuje text ve znění: 

„Změnou Lip1 je navrženo: 

Označ. 
plochy 

k.ú. / 
lokalizace 

způsob využití plochy  podmínky využití 

Z1/01 Lipůvka 

Nové Horky - 

sever 

plochy bydlení - B Plocha pro stavbu rodinného domu. 

obsluha území 

– dopravní napojení – ze stávajících ploch veřejných prostranství 

– napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících 

inženýrských sítí  

– střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) a střet s OP 

leteckého zabezpečovacího zařízení řešit v navazujících řízeních 

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu 

– výšková regulace zástavby – max. 2 NP 

V kapitole d)2. se ruší text na konci první věty, který zní:  

„I.c Hlavní výkres - koncepce technické infrastruktury“ 

a nahrazuje se textem: 

„I/2 Koncepce veřejné infrastruktury“ 

V kapitole e) se na konci názvu kapitoly ruší slovo: 

„nerostů“ 

a nahrazuje textem: 

„ložisek nerostných surovin“ 

V kapitole e)6. se na konci názvu kapitoly ruší slovo: 

„nerostů“ 

a nahrazuje textem: 

„ložisek nerostných surovin“ 

V kapitole f) se ruší celý název kapitoly, který zní: 

„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu“  

a nahrazuje textem ve znění: 

„Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího 

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

využití, (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a 

jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě podmíněně 

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně 
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základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 

charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních 

pozemků a intenzity jejich využití“ 

V kapitole f)1. se za konec názvu kapitoly vkládá text, který zní: 

„stanovení podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu“ 

V kapitole f)1., v podkap. 13. se text přípustného využití doplňuje o nové odrážky ve znění: 

 „vodní toky a plochy 

 stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 

katastrof a pro odstraňování jejich důsledků  

 protierozní opatření  

 stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny 

 trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, drobná architektura  

 účelové komunikace“ 

v podkap. 13. se v nepřípustném využití ruší poslední odrážka, která zní: 

 „rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných 

surovin apod., mimo činností podmíněných.“ 

a nahrazuje se novými odrážkami ve znění: 

 „další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí 

včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – 

mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně 

přípustných 

 neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch“ 

V poslední větě podkap. 13 se ruší poslední slovo, které zní: 

„PUPFL“ 

a za poslední větu podkap. 13 se vkládá text další věty, který zní: 

„Podmínky stanovené pro plochy přírodní mají prioritu.“ 

V kapitole f)1., v podkap. 14. se v přípustném využití ruší text třetí odrážky, který zní: 

 „související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické 

infrastruktury“  

a nahrazuje se textem ve znění: 

 „dopravní a technická infrastruktura“ 

v podkap. 14. se v přípustném využití doplňuje text třetí odrážky, o text který zní: 

 „drobná architektura, odpočívadla“ 

v podkap. 14. se v nepřípustném využití ruší první odrážka s textem, který zní: 

 „všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů rodinné 

rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení, rekreaci“ 

a nahrazuje se novou odrážkou s textem ve znění: 

 „další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí 

včetně oplocení, pro lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – mimo staveb, 

zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně přípustných“ 
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V kapitole f)1., v podkap. 15. se v přípustném využití doplňuje text druhé odrážky, o text který zní: 

 „drobná architektura, odpočívadla“ 

v podkap. 15. se v nepřípustném využití ruší první a druhá  odrážka s textem, který zní: 

 „všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených 

 výstavba objektů bydlení, sportu a rekreace, individuální rekreace, dále objektů, které by 

mohly sloužit k bydlení a rekreaci.“ 

a nahrazuje se novou odrážkou s textem ve znění: 

 „další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí 

včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – 

mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně 

přípustných“ 

V kapitole f)1., v podkap. 16. se v přípustném využití doplňuje text třetí odrážky, o text který zní: 

 „drobná architektura, odpočívadla“ 

a za poslední odrážkou se doplňuje text ve znění:  

 „stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny“ 

v podkap. 16. se v nepřípustném využití ruší první odrážka s textem, který zní: 

 „všechny činnosti a zařízení kromě výše uvedených (např. výstavba objektů rodinné 

rekreace, dále objektů, které by mohly sloužit k bydlení,  rekreaci)“ 

a nahrazuje se novou odrážkou s textem ve znění: 

 „další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí 

včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – 

mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně 

přípustných“ 

V kapitole f)1., v podkap. 17. v přípustném využití se za poslední odrážku doplňují další dvě odrážky 

s textem ve znění: 

 „drobná architektura, odpočívadla 

 stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny“ 

v podkap. 17. v nepřípustném využití se za poslední odrážku doplňuje odrážka s textem ve znění: 

 „další stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisí 

včetně oplocení, pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro rekreaci a cestovní ruch – 

mimo staveb, zařízení a jiných opatření definovaných jako přípustných nebo podmíněně 

přípustných“ 

V kapitole g) se bez náhrady ruší název podkapitoly g)1., který zní:  

„g)1  Plochy a koridory s  možností vyvlastnění“ 

dále se v kapitole g) bez náhrady ruší název podkapitoly g)2 a text v této kapitole, který zní:  

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

Nejsou navrhovány.“ 

V kapitole h) se ruší celý text názvu kapitoly, který zní:  

„Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření pro které lze 

uplatnit předkupní“ 

a nahrazuje se textem ve znění: 

„Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit 

předkupní právo s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel 

pozemků, názvu katastrálního území „  
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Dále se v kapitole h) ruší první věta bez náhrady, která zní: 

„Jedná se o VPS, u kterých je možno uplatnit předkupní právo bez možnosti vyvlastnění.“ 

V kapitole i) se ruší název kapitoly a navazující text (přesunuje se na závěr textové části, viz níže, kap. 

m), rušený text zní: 

i)  Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů  

ÚP Lipůvka 

textová část - počet listů 58 stran  

grafická část – počet výkresů 4 

a nahrazuje se textem ve znění:  

„i)  Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona 

Kompenzační opatření nejsou navržena.“ 

Na závěr textové části je doplněna nová kapitola ve znění: 

„m)  Údaje o počtu listů změny Lip1 územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 

grafické části 

Změna Lip1 ÚP Lipůvka 

textová část - počet listů 3 listy (6 stran ) 

grafická část – počet výkresů: 

I/1  Výkres základního členění území             1 : 5 000 

I/2  Hlavní výkres                                          1 : 5 000 

I/3  Koncepce veřejné infrastruktury               1 : 5 000“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  odůvodnění změny Lip1 ÚP Lipůvka 
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II.  ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Lip1 

ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPŮVKA 
 
Obsah dokumentace: 

TEXTOVÁ ČÁST 

GRAFICKÁ ČÁST 

II/1 Koordinační výkres     1 : 5 000 

Výkres je výřezem z výkresu platného ÚP Lipůvka. 

Obsah textové části odůvodnění: 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................................. 9 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU .................................................................... 10 

2. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ 

PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM ............................................................................... 11 

3. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S 

POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A 

POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ..................................................................... 12 

4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ ...... 13 

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 

DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S 

VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ ................................................................................................................ 13 

5.1. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE §50 

SZ                                                                                                                                                                                                       14 
5.1.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno ...... 15 
5.1.2.  Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí ..................................................................... 16 
5.1.3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství ........................ 16 
5.1.4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče ......................... 16 
5.1.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko .... 17 
5.1.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko ................................... 17 
5.1.7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko

 17 
5.1.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno ...... 17 
5.1.9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16 ........................................................................................... 18 
5.1.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odb. surovin. politiky, Na Františku 32, 11015 Praha 1 ..... 18 
5.1.11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 ........................................ 18 
5.1.12. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město ......................... 18 
5.1.13. MO, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 

nemovité infrastruktury ................................................................................................................................ 19 
5.1.14. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dle §50 odst. 7) ................................................................ 19 

5.2. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §52 SZ (ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU) ..................................................................................................................................... 20 
5.2.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno ...... 21 
5.2.2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí ...................................................................... 22 
5.2.3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství ........................ 22 
5.2.4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče ......................... 22 
5.2.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, ................................. 22 
5.2.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko ................................... 22 
5.2.7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko ....................... 23 
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5.2.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno .................. 23 
5.2.9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno ............................................................................................................ 23 
5.2.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 ........ 23 
5.2.11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. ..................................................... 23 
5.2.12. Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem ........................................ 24 
5.2.13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město .................................... 24 

5.3. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §53 SZ, ODST.1 (PŘIPOMÍNKY 

A NÁMITKY) .................................................................................................................................................. 24 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................. 24 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 ............................................................ 24 

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 

ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 

NEBYLY .............................................................................................................................................................. 24 

9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY .......................... 25 

9.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (AKTUALIZACE) ... 25 
9.2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ ............................................................................. 25 
9.3. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH, 

PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ........................................................................................... 25 
9.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, 

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ. 27 
9.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY ...................................................... 29 

9.5.1. Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury ........................................................................... 29 
9.5.2. Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury ........................................................................... 29 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Správní území obce Lipůvka je vymezeno v rozsahu katastrálního území (k.ú.) Lipůvka. 

vztah vůči dosud platné ÚPD  

Závazným podkladem pro vypracování změny Lip1 územního plánu Lipůvka (dále jen změna Lip1) je 

platný územní plán Lipůvka (dále platný ÚP). Platný ÚP (zhotovitel Urbanistické středisko Brno spol. s 

r.o.), byl vydán jako OOP 16. 10. 2008, a nabyl účinnosti 06. 11. 2008. 

obsah změny Lip1  

dílčí změna Lip1/01 

 změna využití části stabilizované plochy veřejného prostranství - U na zastavitelnou 

plochu bydlení - B v k. ú. Lipůvka, v severovýchodní části obce  

dílčí změna Lip1/02 

 aktualizace zastavěného území v celém správním území 

dílčí změna Lip1/03 

 úprava textové části (uvedení do souladu s platnou legislativou) 

o úprava podmínek stanovených pro využití ploch nezastavěného území  

o doplnění a úprava názvů kapitol  

identifikace dílčích změn  

Dílčí změny jsou označeny písmenem a číslem (např. Lip1/01) - první číslice za písmeny Lip (Lipůvka) 
označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za lomítkem označuje 
pořadové číslo dílčí změny. 

identifikace ploch změn  

Plochy změn (rozvojových ploch) jsou označeny písmenem a číslem (Z1/01) - první číslice za 
písmenem Z označuje pořadové číslo změny územního plánu, další číslice v pořadí za lomítkem 
označuje pořadové číslo změnové (rozvojové plochy). 
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1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

1. Důvody pořízení: 

Záměrem navrhovatele Změny – obce Lipůvky, na základě žádosti o změnu podané Ing. Pavlem 
Matalem a Ing. Kristýnou Matalovou, bytem Pod Horkou 589/18, 664 34 Kuřim, je změna podmínek 
využití stávající plochy veřejného prostranství, zahrnující pozemek parc. č. 662/1 a část pozemku 
parc. č. 662/32, oba v k.ú. Lipůvka, na plochu bydlení a prověření možnosti návrhu vymezení 
veřejného prostranství na části pozemků parc. č. 662/28 a 662/118, oba v k.ú. Lipůvka. 

2. Pořízení: 

Pořízení Změny Lip1 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 
Lipůvka na zasedání konaném dne 25.06.2014. 
Pořizovatelem územně plánovací dokumentace je na základě žádosti obce Městský úřad Blansko, 
Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, který splňuje kvalifikační 
požadavky na pořizovatelskou činnost. 

3. Zadání: 

Pořizovatelem byl v srpnu 2014 zpracován návrh Zadání a zkonzultován s určeným zastupitelem. 
Následně byl Návrh zadání vystaven po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání 
návrhu Zadání. Podle výsledků projednání pořizovatel text Zadání podle odst. 4 §47 Stavebního 
zákona upravil a předložil ke schválení. 

Zadání bylo schváleno usnesením usnesení č.9/2/2014 přijatým zastupitelstvem obce Lipůvka dne 
18.11.2014. 

Návrh: 

Společné jednání o návrhu: 

Na základě schváleného zadání Pořizovatel zajistil pro obec zpracování návrhu Změny. Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí nebylo požadováno. Dokumentaci zpracovalo USB Brno (Ing.arch. Ivana 
Golešová). Návrh Změny Lip1  ÚP Lipůvka byl dle §50 zákona č. č.183/2006 Sb. (stavební zákon) v 
platném znění, projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na 
společném jednání dne 28. 4. 2015. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 
dnů ode dne jednání, tj. do 28. 5. 2015. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. 
Pořizovatel rovněž doručil návrh ÚP veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne jejího doručení mohl 
každý uplatnit u Pořizovatele písemné připomínky. Po uplynutí stanoveného termínu obdržel 
Pořizovatel stanoviska dotčených orgánů. Nebyla uplatněna žádná připomínka. Pořizovatel zaslal 
stanoviska krajskému úřadu se žádostí o stanovisko z hledisek zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Stanovisko krajského úřadu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší 
územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem obdržel Pořizovatel dne 01. 7. 2015.  

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na drobné úpravy dokumentace. Varianty řešení nebyly 
zpracovány. Z projednání nevyplynula potřeba zpracovat nový návrh Změny Lip1. Upravený návrh byl 
Pořizovateli předán 16. 7. 2015. 

Řízení o návrhu 

Pořizovatel oznámil 10.08.2015 veřejnou vyhláškou konání veřejného projednání návrhu Změny na 
17.09.2015. Zároveň bylo zajištěno jeho vystavení na webových stránkách obce a u Pořizovatele. 
Veřejnost a dotčené orgány se mohli seznámit s dokumentací návrhu Změny Lip 1 na oddělení 
územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, 
Blansko, na Obecním úřadu v Lipůvce a na webových stránkách obce Lipůvka http://www.lipuvka.eu/ 
a na webových stránkách města Blansko http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-
plany-aktuality. Do 7 dnů ode dne veřejného projednání, do čtvrtka 24. 09. 2015, mohl každý uplatnit 

http://www.lipuvka.eu/
http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plany-aktuality
http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plany-aktuality
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své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých měli uvést odůvodnění, údaje podle katastru 
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dle sdělení obce nebyly 
námitky ani připomínky v daném termínu uplatněny. 
Z dotčených orgánů ve stejné lhůtě uplatnili stanoviska MŽP - odbor výkonu státní správy VII,  Státní 
pozemkový úřad, Krajský úřad JMK, Hasičský záchranný sbor JMK, KHS JmK a SEI. Dotčené orgány 
neuplatnily žádná stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. 
Z výsledků projednání nevyplynuly požadavky na úpravu dokumentace. 

2. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (PÚR ČR) 

Obec Lipůvka je součástí správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností území, kterým je 
Městský úřad Blansko (SO ORP Blansko). 

Dne 15. 4. 2015 byla schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR). Z Aktualizace č. 1 PÚR ČR vyplývá, že obce z ORP Blansko (jen obce ve 
střední, jihovýchodní a jihozápadní části), patří do Metropolitní rozvojové oblasti Brno - OB3. Jedná se 
o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města Brna 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. Část obcí mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – 
Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor 
připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260. 

 Z Aktualizace č. 1 PÚR ČR nevyplývají pro k.ú. Lipůvka žádné konkrétní požadavky - návrh 
změny Lip1 neohrožuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR. 

 Koridory připravované rychlostní silnice R43 a železniční tratě č. 260 do k.ú. Lipůvky nezasahují a 
není jimi ovlivněno.  

 Silnice I/43 procházející obcí Lipůvka nemá dopady na řešení změny Lip1.  

Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje stanovené v PÚR 
ČR 2008 jsou řešením změny Lip1 respektovány. Zásady vztahující se ke změně Lip1:  

– (14) - jsou respektovány podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních 

hodnot území, včetně archeologického dědictví definované v platném ÚP, viz odůvodnění, kap. 3. 

– (15) – změnou je zachována sociální soudržnost obyvatel, viz odůvodnění, kap. 3. 

– (16) – řešením změny dochází k účelnému využití území s cílem dosažení souladu veřejných a 

soukromých zájmů na rozvoji území, dále viz odůvodnění, kap. 9.3., dílčí změna Lip1/01 

– (17) – změnou není narušen hospodářský rozvoj obce, viz odůvodnění, kap. 3. 

– (19) – změna využívá plochu v zastavěném území a pouze mění jejich funkční využití, viz 

odůvodnění, kap. 9.3., dílčí změna Lip1/01 

– (20) – návrhem změny není řešené území ohroženo záměry, které by měnily charakter krajiny  

– (20a) – změnou nejsou narušeny územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro 

volně žijící živočichy, dále prostupnost krajiny pro člověka; změnou nedochází ke srůstání sídel 

(změna se nachází v zastavěném území)  

– (25, 26) – podmínkami využití ploch v krajině je umožněno následné budování protierozních a 

protipovodňových opatření a opatření na zvýšení retence krajiny – vodních ploch, mokřadů apod., 

což je změnou Lip1 respektováno a doplněno, viz odůvodnění, kap. 9.4., dílčí změna Lip1/03; 

změna nenavrhuje zastavitelné plochy do území ohroženého záplavou 
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 Řešením změny nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, podmínky 
udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce krajiny. 

SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22. 09. 2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 1 Ao 7/2011 – 526 
ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR 
JMK – zrušeno.  

SOULAD S ÚPP VYDANÝMI KRAJEM 

Jedná se o tuto dokumentaci: 

– Generel dopravy JMK  

– Generel krajských silnic JMK 

– Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKJMK)  

– Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (SR JMK)  

– Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 až 2017 

– Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability 

 Výše uvedené územně plánovací podklady vydané krajem nemají dopad na řešení změny Lip1, a 
to z důvodu charakteru jednotlivých dílčích změn (rozvojová plocha řešená dílčí změnou Lip1/01 
se nachází vně území, které je dotčeno záměry prověřovanými Generelem krajských silnic JMK).  

3. SOULAD NÁVRHU ZMĚNY S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S 
POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ 

Dílčí změny řešené změnou Lip1, nezasahují do hodnot území vymezených platným ÚP 
a v aktualizaci ÚAP ORP Blansko 2014. 

Řešené území je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy - při zemních pracích bude 
postupováno v souladu s platnou legislativou. 

SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Změna Lip1 přispívá k hospodárnému využití zastavěného území a k ochraně nezastavěného území - 
řeší pouze 1 rozvojovou plochu, která se nachází v zastavěném území,  viz odůvodnění, kap. 9.3., 
dílčí změna Lip1/01. Ve volné krajině nejsou navrženy zastavitelné plochy. 

Dílčí změna Lip1/03 řeší úpravu podmínek pro využití ploch nezastavěného území stanovených 
v platném ÚP, a to v souladu s ustanovení § 18, odst. 5, SZ. Podmínky využití jsou definovány 
s ohledem na maximální ochranu nezastavěného území, dále viz odůvodnění, kap. 9.4., odst. 
Koncepce řešení krajiny……  
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ÚZEMNÍ PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Dle Rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP ORP Blansko 2014, je území obce Lipůvka 
vyhodnocováno jako součást oblasti „Jihozápad“ takto: 

Příznivé životní prostředí 

V obci Lipůvka je životní prostředí hodnoceno negativně v důsledku vyššího zatížení hlukem ze 
silniční dopravy z důvodu vazby obce na hlavní dopravní osu - silnici I/43 a napojení na tuto silnici 
silnicí II/374. 

Změna Lip1 (dílčí změna Lip1/01) řeší dostavbu části proluky v zastavěném území - zastavitelná 
plocha Z1/01 pro bydlení se nachází v příznivém prostředí okrajové části obce, tedy v území mimo 
negativní vlivy z dopravy. 

Hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel 

Hospodářský pilíř a pilíř soudržnosti společenství obce Lipůvka je hodnocen příznivě – dobré dopravní 
napojení, blízkost pracovních příležitostí, nízká nezaměstnanost. 

Změna Lip1 (dílčí změna Lip1/01) řeší dostavbu části proluky v zastavěném území - zastavitelná 
plocha Z1/01 pro bydlení se nachází v návaznosti na veřejnou infrastrukturu a pracovní příležitosti. 

 Změna Lip1 je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

 Změna Lip1 je řešena s ohledem na vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel - změna Lip1 je charakteru nemajícím 
dopad na udržitelný rozvoj území. 

4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna je zpracována tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí vydaného (platného) 
územního plánu Lipůvka. 

Změnou Lip1 byla textová a grafická část ÚP uvedena do souladu s platnou legislativou, viz 
odůvodnění, kap. 9.3. - dílčí změna Lip1/02 a  kap. 9.4. - dílčí změna Lip1/03. 

Změnou Lip1 nedochází k navržení nových ploch s rozdílným způsobem využití ani k dalšímu 
podrobnějšímu členění ploch definovaných v platném ÚP. Možnosti stanovení ploch s jiným způsobem 
využití, než je stanoveno v § 4 až 19 vyhlášky č. 501 – nebylo změnou Lip1 využito. 

Návrh Změny byl ve všech etapách pořizování zpracováván dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a prováděcích vyhlášek. Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny dle vyhlášky 
č.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 

5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S 
VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  

Změna Lip1 neklade požadavky na plochy určené k  dobývání nerostů. 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví – změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy a koridory do 

území ohroženém negativními vlivy z dopravy, výroby…… 

Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami – změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy a 

koridory do území ohroženém přívalovými (extravilánovými) vodami a sama svým řešením tyto 

nevyvolává. 

Ochrana před povodněmi – do k.ú. Lipůvka částečně zasahuje záplavové území Q100 vodního toku 

Kuřimka a aktivní zóna záplavového území (změnou Lip1 doplněno dle aktualizace ÚAP 2014). 

Změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy a koridory do území ohrožených záplavou. 

Poddolovaná území – nejsou v řešeném území změny Lip1 registrována. 
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Bodové ekologické zátěže – v k.ú. Lipůvka jsou vymezeny lokality bývalých skládek (změnou Lip1 

doplněno dle aktualizace ÚAP 2014). Změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy do území ohrožených 

ekologickou zátěží. 

Sesuvné území – v k.ú. Lipůvka se nacházejí sesuvná území (změnou Lip1 doplněno dle aktualizace 

ÚAP 2014). Změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy do sesuvných území. 

Ochrana ZPF a PUPFL – změna Lip1 nemá dopady do zemědělské a lesní půdy. 

Další limity využití území – dopravní a technická infrastruktura, obrana a bezpečnost státu, ochrana 

obyvatelstva  

Trasy technické infrastruktury byly změnou Lip1 upraveny dle aktualizace ÚAP 2014 na celém k.ú. 

Lipůvka. Jedná se především o trasy vodovodních řadů, kanalizačních sběračů, plynovodů, tras 

nadzemních vedení, tras veřejné komunikační sítě včetně jejího doplnění, upraveno bylo vymezení 

ochranných pásem vodních zdrojů,…. 

Území řešené dílčí změnou Lip1/01 je omezeno těmito limity: 

 Střet zastavitelné plochy bydlení Z1/01 s OP nadzemního vedení vn bude řešen až v navazujících 

řízeních při řešení konkrétního záměru (stavba rodinného domu), což je definováno v podmínkách 

využití pro zastavitelnou plochu Z1/01, viz výroková část, kap. c)2, podmínky využití, odst. obsluha 

území. 

 Střet zastavitelné plochy bydlení Z1/01 s OP leteckého zabezpečovacího zařízení bude řešen až 

v navazujících řízeních při řešení konkrétního záměru (stavba rodinného domu), což je definováno 

v podmínkách využití pro zastavitelnou plochu Z1/01, viz výroková část, kap. c)2, podmínky 

využití, odst. obsluha území. Navržená plocha bydlení Z1/01 připouští stavbu o max. 2 

nadzemních podlažích. 

Do k.ú. Lipůvka zasahuje ochranné pásmo komunikačního vedení - navržená plocha bydlení Z1/01 se 

nachází mimo toto ochranné pásmo. 

Vlastní změna Lip1 (změna funkčního využití plochy veřejného prostranství na bydlení) nemá dopad 

na požární bezpečnost. 

Řešení změny Lip1 nemá dopad na koncepci ochrany obyvatelstva v obci Lipůvka. 

5.1. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE §50 SZ 

Návrh ÚP byl v souladu s §50, odst.2) stavebního zákona zaslán jednotlivě níže uvedeným dotčeným 

orgánům a krajskému úřadu: 

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

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

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

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

5.1.5. Státní pozemkový úřad, Blansko  

5.1.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

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

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

5.1.9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16.  

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

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

5.1.12. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
5.1.13. AHsNM OÚSM Brno. Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 
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5.1.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Brno  

(stanovisko ze dne 25.05.2015, doručeno 29.05.2015) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ) 
obdržel dne 09.04.2015 oznámení o společném jednání o „Návrhu změny územního plánu Lipůvka 
označené jako Lip1“ ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, které se uskutečnilo dne 28.04.2015 
na MěÚ Blansko. 
 

A. stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 

Obsah změny Lip1: 
dílčí změna Lip1/01  
změna využití části stabilizované plochy veřejného prostranství – U na zastavitelnou plochu bydlení – 
B v k. ú. Lipůvka, v severovýchodní části obce  
dílčí změna Lip1/02  
aktualizace zastavěného území v celém správním území  
dílčí změna Lip1/03  
úprava textové části (uvedení do souladu s platnou legislativou)  
úprava podmínek stanovených pro využití ploch nezastavěného území  
doplnění a úprava názvů kapitol  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad 
podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k „Návrhu 
změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“ uplatňuje následující stanoviska: 

 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů:  
Bez připomínek. Návrh neřeší zábor ZPF.  

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako 
Lip1“ a konstatuje, že zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský 
úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny.  

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

3. Z hlediska zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší, krajského úřadu příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) 
výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změny územního plánu 
Lipůvka označené jako Lip1“ v tom smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k 
předloženému návrhu připomínky.  
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v 
předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho 
prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se 
vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů 
dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, 
arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke 
zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 11/2012. 
Podmínky ochrany ovzduší budou stanoveny v rámci správních řízení, bude nutné posuzovat je 
individuálně např. na základě zpracovaných rozptylových studií v rámci procesu EIA, procesu 
povolování vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem (možno využít kompenzační 
opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů (v kompetenci ORP).  

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 
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OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v dalších fázích projednávání 
předmětné územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného 
jednání v textové části zřetelně vyznačeny, např. tučným písmem; v tabelárních přehledech 
záborů ZPF a PUPFL doporučujeme vyznačit změny formou rozšíření původní tabulky o sloupec 
označený v záhlaví „Úpravy po společném jednání“.  
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému návrhu připomínky. 

B) stanovisko odboru dopravy   
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, sděluje, že návrhem změny Lip1 ÚP 
Lipůvka, tak jak byl předložen, není dotčeno řešení krajských silnic II. a III. třídy a nebude tudíž 
uplatňovat stanovisko podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění, a podle § 4 odst. 2 stavebního zákona.  

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje Krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 
památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 
odst. 2 písm. c). 3  
V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

Vyhodnocení: Pořizovatel  vzal na vědomí. 

5.1.2.  Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí   

(stanovisko ze dne 06.05.2015, doručeno 06.05.2015) 
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace, posoudil návrh 
z hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a  odpadového hospodářství, 
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ve věci vydává následující 
stanovisko: 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému návrhu změny Územního 
plánu Lipůvka, označené jako Lip 1, ve smyslu § 18 citovaného zákona žádné připomínky. 
Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme k výše uvedenému návrhu změny Územního plánu Lipůvka, označené jako Lip 1, 
připomínky. 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, 
nemáme připomínky k návrhu změny ÚP Lipůvka, označené jako Lip 1.  
Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému návrhu změny Územního plánu 
Lipůvka, označené jako Lip 1 připomínky. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k návrhu změny Územního 
plánu Lipůvka, označené jako Lip 1 žádné připomínky. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

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

Stanovisko do společného jednání a ani na něm k návrhu Změn neuplatnil. S předloženým řešením 
ústně souhlasil.  

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

Stanovisko do společného jednání k návrhu Změn neuplatnil. Předložené řešení osobně konzultoval a 
ústně odsouhlasil.  
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5.1.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Blansko 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko nemá 
připomínky k předloženému návrhu změny Územního plánu Lipůvka, označené jako Lip1. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

5.1.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

Stanovisko do společného jednání o návrhu Změny neuplatnil. Do Zadání uplatnil požadavek na 
respektování §29 odst.1 písm.k) zákona č. 133 /1985 Sbb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů: „Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečuje zdroje vody pro 
hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky 
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti“. Změna Lip1 nebyla z pohledu tohoto požadavku nijak 
posouzena. V upraveném návrhu bude doplněno, zda bude mít změna funkčního využití plochy 
veřejného prostranství na bydlení dopad na požární bezpečnost, případně na koncepci ochrany 
obyvatelstva v obci Lipůvka. 

Vyhodnocení: Bylo doplněno do kapitoly č. 5 Odůvodnění. 

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

(stanovisko ze dne 01.06.2015, doručeno 02.06.2015) 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako 
dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k návrhu 
změny územního plánu Lipůvka, ozn. Lip1  vydává stanovisko  S návrhem změny územního 
plánu Lipůvka, ozn. Lip1  se souhlasí.  
Upozorňuji v souvislosti se dílčí změnou Lip1/3 – úprava textové části, že pro komunikaci I/43 
procházející územím obce Lipůvka, km 13,100 – 14,000, bylo dne 6.8. 2014 pod č.j. KHSJM 
34282/2014/BK/HOK vydáno orgánem ochrany veřejného zdraví časově omezené povolené 
provozování zdroje hluku, při kterém dochází k nedodržování limitních hladin hluku,( jak je uvedeno v 
dokumentu Aktualizace údajů o území pro aktualizaci územně analytických podkladů pro ORP 
Blansko ze dne 3. 9 2014, č.j. KHSJM 38331/2014/BK/HOK), které je v současné době limitou využití 
území.  
Pozn. Pořizovatele: Stanovisko obsahuje odůvodnění, do kterého je možné nahlédnout ve spise u 
Pořizovatele.  
Změna Lip1 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou v platném ÚP. Změna nemění 
charakter obce a její sídelní strukturu, nemá vliv na hodnoty území.  
Návrh změny územního plánu Lipůvka, ozn. Lip1 dává předpoklad pro naplnění cílů územního 
plánování vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona a to m.j. vytvářet předpoklady pro 
výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 

Vyhodnocení: Po veřejném projednání bylo na základě opakovaného upozornění doplněno do 
kapitoly 9.5.1 Odůvodnění Změny Lip1. 

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

(stanovisko ze dne 10.04.2015, doručeno dne 14.04.2015) 
Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu se svojí působností následující stanovisko:  
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 
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1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové 
ochrany 1 : 50 000, list 24 - 32 Brno, nejsou v k.ú. Lipůvka vyhodnocena výhradní ložiska nerostů 
nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).  
Protože nejsou v k.ú. Lipůvka dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS 
VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s projednáním 
návrhu změny označené jako Lip1  s o u h l a s í .  
Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Lipůvka není evidováno poddolované území z minulých těžeb ani 
sesuvné území.   

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

5.1.9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16  

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

5.1.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odb. surovin. politiky, Na Františku 32, 11015 
Praha 1  

(stanovisko ze dne 10.04.2015, doručeno dne 17.04.2015) 
Z hlediska působnosti MPO ve věci využívání nerostného bohatství a těžby nerostných surovin 
neuplatňujeme podle ust. § 50 odst.2 stavebního zákona a ust. §15 odst.2 horního zákona k výše 
uvedené územně plánovací dokumentaci žádné připomínky, protože se v k.ú. Lipůvka nenachází 
výhradní ložiska nerostných surovin. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

 

5.1.11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1 

(stanovisko ze dne 06.06.2015, doručeno dne 07.06.2015) 

Stanovisko do společného jednání o návrhu Změny uplatnilo ŘSD ČR, které nemá, vzhledem k tomu, 
že předmětné dílčí změny nemají vliv na hlavní dopravní koncepci a nacházejí se mimo I/43, žádné 
připomínky.  

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

(stanovisko ze dne 28.04.2015, doručeno dne 28.04.2015) 
Na základě oznámení o společném jednání o výše uvedeném návrhu změny č. 1 Územního plánu 
Lipůvka ze dne 09.04.2015, které dne 09.04.2015 zaslal odbor stavební úřad Městského úřadu 
Blansko, ČR – Státní energetická inspekce, jako dotčený správní orgán podle § 94 odst. 3 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č  186/2006 Sb. a podle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění 
posoudila návrh změny Lip1 Územního plánu Lipůvka a vydává toto stanovisko: 
S návrhem změny Lip1 Územního plánu Lipůvka, jak je přístupný k nahlédnutí na webových stránkách 
odboru stavební úřad Městského úřadu Blansko, souhlasíme. 
Odůvodnění 
Stávající koncepce zásobování obce energiemi zůstává zachována, jak vyplývá z důvodové zprávy 
k návrhu změny Lip1 Územního plánu. 
Zásobování řešeného území elektrickou energií se nemění. Elektrická energie bude nadále 
zajišťována ze stávajícího systému VN 22 kV přes příslušné distribuční trafostanice. Výhledově se 
počítá s využitím výkonových rezerv stávajících trafostanic, příp. je umožněna jejich výměna za 
výkonnější. Jsou navrženy dvě nové trafostanice včetně nadzemních vedení pro zásobení elektrickou 
energií rozvojových lokalit. 
Územní plán nařizuje respektovat stávající nadzemní vedení VN, procházející nad rozvojovými 
plochami, resp. umožňuje jejich přeložky pro navrhovanou výstavbu. Návrh změny Lip1 Územního 
plánu řeší mimo jiné dílčí změnu využití části stabilizované plochy veřejného prostranství (U) na 
zastavitelnou plochu bydlení (B) v severovýchodní části obce. Vzhledem k tomu, že tato změna 
zasahuje do ochranného pásma stávajícího elektrického vedení VN, je nutno její realizaci projednat s 
příslušným správcem sítě. 
Obec je plynofikována. Nadále se počítá s dodávkou plynu v řešeném území ze stávající VTL 
regulační stanice a s tím, že do nových zastavitelných ploch bude stávající plynovodní síť rozšířena. 
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Dále je navržena přeložka stanice katodové ochrany (zařízení SKAO) v západní části řešeného 
území. 
Konkrétní napojení rozvojových lokalit na energetické sítě dle aktuální potřeby, příp. realizace úprav 
energetických sítí a jejich zařízení, musí být vždy projednáno s příslušnými správci sítí. 
Zásobování teplem v obci je stabilizováno, obnovitelné zdroje energie budou využívány lokálně. 
Upozorňujeme na nutnost respektovat i další požadavky vyplývající ze zpracované územní 
energetické koncepce v aktuálním znění v době zpracování územně plánovací dokumentace ČR – 
Státní energetická inspekce upozorňuje účastníky stavebního řízení na platnost zákona č. 458/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a z něho vyplývající povinnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních 
pásem k zamezení nebo ke zmírnění účinků případných havárií. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

5.1.13. MO, sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury 

(stanovisko ze dne 27.05.2015, doručeno dne 27.05.2015) 
Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s 
rezortními předpisy Ministerstvo obrany jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru 
ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, 
jako věcně a místně příslušným ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jehož 
jménem jedná referent územního plánování a stavebního řádu Oddělení ochrany územních zájmů 
Odboru ochrany územních zájmů a programového řízení Sekce ekonomické a majetkové Ministerstva 
obrany vydává k Návrhu změny Územního plánu Lipůvka, označené jako Lip1 stanovisko: 
Souhlasíme s předloženou ÚPD. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi 
návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti 
státu, nemáme k řešené ÚPD při dodržení ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. připomínek. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

5.1.14. Krajský úřad Jihomoravského kraje (dle §50 odst. 7) 

(č.j. JMK 2166/2014 ze dne 04.02.2014) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal ve smyslu § 50 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), o 
vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu změny Lip1 Územního plánu Lipůvka. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ),  
s d ě l u j e  po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací a posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona následující  s t a n o v i s k o :  

1. Základní údaje o návrhu změny Lip1 ÚP Lipůvka  
Pořizovatel: Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního 
rozvoje  
Projektant: Urbanistické středisko Brno, spol. s .r.o., Příkop 8, 602 00 Brno  
Datum zpracování: březen 2015  
Řešené území: dotčené části katastrálního území Lipůvka  

2. Posouzení návrhu změny Lip1 ÚP Lipůvka z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy  
Návrh změny Lip1 obsahuje 3 dílčí změny. Dílčí změna Lip1/01 je změnou využití části stabilizované 
plochy veřejného prostranství v severovýchodní části obce. Dílčí změnou Lip1/02 došlo k aktualizaci 
zastavěného území v celém správním území obce, dílčí změna Lip 1/03 znamená úpravu textové části 
(úprava podmínek stanovených pro využití ploch nezastavěného území, doplnění a úprava názvů 
kapitol).  
Uvedené dílčí změny vzhledem ke svému charakteru a rozsahu nevytvářejí žádné nároky na 
koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. 

3. Posouzení návrhu změny Lip1 ÚP Lipůvka z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem  
A) Návrh změny Lip1 ÚP Lipůvka byl zpracován v době platnosti Politiky územního rozvoje České 
republiky 2008 schválené usnesením vlády České republiky č. 929/2009 dne 20.07.2009 (dále jen 
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PÚR ČR 2008). Dle PÚR ČR 2008 patří území obcí z ORP Blansko do rozvojové oblasti OB3 – Brno. 
Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i 
mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a 
rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Část obcí mimo rozvojovou oblast leží 
na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní 
cesty, tj. silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260. Návrh změny 
Lip1 ÚP Lipůvka neomezuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v PÚR ČR 2008. OÚPSŘ z 
hlediska souladu návrhu změny Lip1 ÚP Lipůvka s PÚR ČR 2008 nemá připomínky.  

Před vydáním tohoto stanoviska byla usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15.04.2015 
schválena Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky. Z Politiky územního rozvoje 
České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen Aktualizace č. 1 PÚR ČR), zveřejněné na 
webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vyplývá, že do metropolitní rozvojové oblasti 
OB3 – Brno patří ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko pouze obce ve střední, 
jihovýchodní a jihozápadní části. Jmenovité zařazení správního území obce do konkrétní rozvojové 
oblasti či osy přísluší dle čl. 39 Aktualizace č. 1 PÚR ČR zásadám územního rozvoje. Při posuzování 
souladu řešené změny s Aktualizací č. 1 PÚR ČR z hlediska rozvojových oblastí a os je třeba 
vycházet z identifikace těch faktorů uvedených v důvodech pro vymezení rozvojových oblastí či os v 
Aktualizace č. 1 PÚR ČR, které mohou ovlivnit území řešené změnou územního plánu (silnice I/43, 
…). Další změny a nové záměry uvedené v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR se řešení změny Lip1 ÚP Lipůvka 
nedotýkají. OÚPSŘ upozorňuje, že do návrhu změny Lip1 ÚP Lipůvka pro veřejné projednání je třeba 
doplnit vyhodnocení souladu návrhu změny s Aktualizací č. 1 PÚR ČR a promítnout změnu názvu 
rozvojové oblasti a její upřesněné vymezení, jinak KrÚ z hlediska souladu návrhu změny Lip1 ÚP 
Lipůvka s Aktualizací č. 1 PÚR ČR nemá připomínky.  

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

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. Vyhodnocení souladu s Aktualizací č. 1 PÚR ČR bylo 
doplněno do návrhu změny Lip1 před jejím veřejným projednáním. 

5.2. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §52 SZ (ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU) 

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány: 
 
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
(koordinované stanovisko) 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko) 
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno 
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 
12. Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
14. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 
Dotčené orgány měly uplatnit stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání 
změněny. Od společného jednání nebylo řešení měněno. 
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5.2.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Brno 

(stanovisko ze dne 17.09.2015, doručeno 23.09.2015) 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), 
obdržel dne 11.08.2015 oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného 
„Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“ ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního 
zákona. Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán 
mohou uplatnit nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které 
byly od společného jednání (§ 50) změněny.  
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované 
stanovisko:  
 
A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP)  
OŽP vydal k „Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“ stanovisko v rámci 
společného jednání podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona pod č. j. JMK 65284/2014.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad 
podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k „Návrhu 
změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“ uplatňuje následující stanoviska dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona k částem řešení, které byly od společného jednání změněny:  
 
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon):  
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu jakožto dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) zákona 
nemá k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změny územního plánu 
Lipůvka označené jako Lip1“ připomínky, neboť od společného jednání nedošlo ke změnám řešení, 
které by vykazovaly nový zábor ZPF.  
 
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona nemá k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu 
změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“ připomínky. Části, které byly od společného 
jednání změněny, nejsou takového rozsahu, aby jimi byly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.  
 
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odstavce 2 písmene a) výše 
uvedeného zákona sděluje, že k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu 
změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“, nemá připomínky.  
 
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů:  
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu 
plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností v 
místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor 
životního prostředí.  
 
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů  
OŽP není dotčeným orgánem státní správy lesů, kterým by byl pouze v případě, pokud by na pozemky 
určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) byly umísťovány rekreační a sportovní stavby. V případě jiného 
dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je, dle § 48 odst. 2 písm. b) lesního 
zákona, k uplatnění stanoviska příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.  
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny v „Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“, 
připomínky.  
 
B) stanovisko odboru rozvoje dopravy  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy za použití ustanovení § 4 odst. 2 
stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
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komunikacích, v platném znění, neuplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem 
řešení, které byly od společného jednání změněny.  
Změny řešení provedené v předloženém upraveném návrhu změny ÚP Lipůvka pro veřejné 
projednání se nedotýkají řešení silnic II. a III. třídy.  
 
C) stanovisko odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče  
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je 
památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 
odst. 2 písm. c). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče. 
 
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu  
OÚPSŘ jako nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění 
koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou 
územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K částem řešení, které byly v 
„Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip1“ od společného jednání (§ 50) změněny, 
nemá OÚPSŘ z hlediska uvedené problematiky připomínky. Dokumentace návrhu změny Lip1 byla ve 
smyslu požadavku OÚPSŘ doplněna o informace o souladu změny Lip1 s požadavky vyplývajícími z 
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky schválené dne 15.04.2015. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí. 

5.2.2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí 

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Pobočka Blansko 
(stanovisko ze dne 24.09.2015, doručeno 24.09.2015) 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko nemá 
připomínky k návrhu změny Lip1.. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí 

5.2.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

(stanovisko ze dne 22.09.2015, doručeno 24.09.2015) 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko v souladu s ustanovením § 12 
odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci 
předloženou č.j.: SMBK 13437/2013, MBK 5004/2014 ze dne 12. února 2014. 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko s podmínkou. 
Odůvodnění : Z předmětného návrhu změny ÚP Lipůvka, označené jako Lip1  a po vyhodnocení 
společného jednání  je zřejmé, že byly respektovány požadavky opatření obyvatelstva a požární 
ochrany, proto HZS JmK, územní odbor Blansko, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí 
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5.2.7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako 
dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“) k částem 
řešení (úpravy ploch, doplnění textu), které byly od společného projednání návrhu změny Ru4 
změněny vydává s t a n o v i s k o : S částmi řešení, které byly změněny od společného jednání 
o Návrhu změny územního plánu Lipůvka, ozn. jako Lip1 se souhlasí.  
OPAKOVANĚ upozorňuji, v souvislosti s dílčí změnou Lip1/3, že bylo pro komunikaci I/43 
procházející územím obce Lipůvka, km 13,100 – 14,000, dne 6.8. 2014 pod č.j. KHSJM 
34282/2014/BK/HOK vydáno orgánem ochrany veřejného zdraví časově omezené povolené 
provozování zdroje hluku, při kterém dochází k nedodržování limitních hladin hluku,( jak je uvedeno v 
dokumentu Aktualizace údajů o území pro aktualizaci územně analytických podkladů pro ORP 
Blansko ze dne 3. 9 2014, č.j. KHSJM 38331/2014/BK/HOK), které je v současné době pro daný 
úsek komunikace limitou využití území.  
Odůvodnění: K návrhu změny ÚP Lipůvka, ozn. Lip1 bylo ze strany KHS vydáno stanovisko dne 
13.5. 2015, č.j. 20897/2015/BK/HOK. Upozornění týkající se vydání časově omezeného povolení 
provozu nadlimitního zdroje hluku nebylo v úpravách územního plánu nijak zohledněno. V návrhu 
změny ÚP dále došlo oproti Textové části ke společnému jednání o Návrhu změny ÚP ke změnám, 
kterými nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. 

Vyhodnocení: Bylo doplněno do kapitoly 9.5.1. Odůvodnění. 

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

(stanovisko ze dne 12.08.2015, doručeno 12.08.2015) 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve smyslu 
ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v 
souladu se svojí působností následující stanovisko:  
Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 44/1988 
Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 
1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové 
ochrany 1 : 50 000, list 24 - 32 Brno, nejsou v k.ú. Lipůvka vyhodnocena výhradní ložiska nerostů 
nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).  

Protože nejsou v k.ú. Lipůvka dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP OVSS VII z 
hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek a s projednáním návrhu 
zadání změny označené jako Lip1 souhlasí. Pro úplnost uvádíme, že v k.ú. Lipůvka není evidováno 
poddolované území z minulých těžeb ani sesuvné území.  
Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí 

5.2.9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 

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

Stanovisko neuplatnil. 
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5.2.12. Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

Stanovisko neuplatnil 

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

Dne 1. července 2015 vstoupil v účinnost zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 
Sb., o hospodaření energií. Do tohoto data platný ZHE stanovil, že SEI je dotčeným orgánem státní 
správy při pořizování politiky územního rozvoje a územní plánovací dokumentace a v těchto řízeních 
vydává na základě žádosti stavebníka závazná stanoviska. 
Od 1. července 2015 zůstává sice SEI stále dotčeným orgánem státní správy, ale mění se případy, 
ve kterých vydává stanoviska, a to ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 ZHE, který zní: (3) Státní 
energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při pořizování politiky územního rozvoje a 
územní plánovací dokumentace, pokud umísťují výrobny elektřiny nebo výrobny tepla o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW. Státní energetická inspekce je dále dotčeným orgánem státní správy při 
pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro dané území je vydána územní 
energetická koncepce. 

Vyhodnocení: Pořizovatel vzal na vědomí 

5.3. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §53 SZ, ODST.1 (PŘIPOMÍNKY 
A NÁMITKY) 

Dle ustanovení § 53, odst.1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání. Vzhledem k tomu, že k návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, 
Pořizovatel nepoužil ustanovení § 53 odst.1 a návrhy dotčeným orgánům nedoručil. 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Vyhodnocení vlivů změny Lip1 na udržitelný rozvoj nebylo zpracováno samostatně. V kapitole 3 
Odůvodnění bylo provedeno shrnutí vlivu na životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost 
společenství obyvatel 
Vzhledem k tomu že se jedná o dostavbu části proluky v zastavěném území, nedojde změnou k 
narušení příznivého životního prostředí. Řešené území se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
Umístění plochy není v rozporu s právními předpisy na ochranu veřejného zdraví. Lze konstatovat, že 
změna nenarušuje příznivé životní prostředí ve městě, kladně působí na hospodářský rozvoj a 
soudržnost společenství obyvatel území. 

Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí a evropsky významnou lokalitu nebo 
ptačí oblast nebylo zpracováno. Krajský úřad Jihomoravského kraje požadavek na zpracování 
neuplatnil. 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5  

Stanovisko nebylo uplatněno.  

8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 
NEBYLY 

Krajský úřad Jihomoravského kraje neuplatnil do zadání požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
změny územního plánu na životní prostředí ani na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 
 

aspi://module='ASPI'&link='183/2006%20Sb.%252350'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY 

9.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (AKTUALIZACE) 

Řešené území  

Řešené území je vymezeno v rozsahu dílčích změn Lip1/01 a Lip1/02, viz grafická část, výkresy – 
I/1 Výkres základního členění území, I/2 Hlavní výkres, II/1 Koordinační výkres. 

Vymezení zastavěného území 

Dílčí změna Lip1/02 

Dílčí změnou Lip1/02 je aktualizováno zastavěné území v celém správním území Lipůvky (k.ú. 
Lipůvka) k datu 1. 3. 2015. Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s § 58 SZ. Do zastavěného 
území byly nově zahrnuty pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další 
pozemkové parcely většinou pod společným oplocením. Jedná se zejména o stavby pro bydlení - 
rodinné domy a navazující pozemky realizované v rámci zastavitelných ploch, navržených v platném 
ÚP ve východní a severozápadní části obce. Podkladem pro vymezení zastavěného území byly 
územní studie – Územní studie pro návrhovou plochu ÚP Lipůvka 6-SO - změna č. 2 a Územní studie 
Lipůvka severozápad – aktualizace. 

Řešení zbývajících dílčích změn Lip1/01 a Lip1/03 nemělo dopad do vymezení zastavěného území. 

9.2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ  

Změna Lip1 nemá vliv na základní koncepci rozvoje definovanou v platném ÚP. Změna nemění 
charakter obce a její sídelní strukturu, nemá vliv na hodnoty území.  

Zastavitelná plocha Z1/01 řešená dílčí změnou Lip1/01, která je vymezena v zastavěném území 
v lokalitě bydlení, je součástí proluky pro stavbu samostatně stojícího rodinného domu. A to ve shodě 
s navazující zástavbou dané lokality bydlení zastoupenou samostatně stojícími rodinnými domy. 
Plocha je navržena ve vyhovující dostupnosti na veřejnou infrastrukturu – v návaznosti na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu a ve vyhovující docházkové vzdálenosti na základní občanské 
vybavení. 

9.3. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNEK 
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU, PLOCH PŘESTAVBY 
A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Zdůvodnění urbanistické koncepce  

Změna Lip1 nemá vliv na základní urbanistickou koncepci definovanou v platném ÚP. Změnou Lip1 je 
řešena: 

Dílčí změna Lip1/01 

Řeší konkrétní záměr na změnu využití proluky (pro stavbu samostatně stojícího rodinného domu) 
v zastavěném území v severovýchodní části obce, v lokalitě samostatně stojících rodinných domů.  
Dílčí změnou je navržena zastavitelná plocha Z1/01, která je zařazená do ploch bydlení – B ve shodě 
s funkčním využitím navazujících ploch. 

Plocha Z1/01 je navržena na veřejném prostranství (v současnosti jižní část pozemku p.č. 662/119). 
Návrh umožňuje, aby zastavitelná plocha Z1/01 a navazující stabilizovaná plocha (p.č. 662/28) 
vytvořila tvarově ucelenou stavební parcelu pro stavbu samostatně stojícího rodinného domu. 
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Zdůvodnění řešení: 

Záměrem navrhovatele této dílčí změny je na svém pozemku realizovat stavbu samostatně stojícího 
rodinného domu a vytvořit pro něj dostatečné zázemí, což v současnosti nelze - na části budoucího 
pozemku pro výstavbu RD je v platném ÚP vymezena stabilizovaná plocha veřejných prostranství 
(pův. ve vlastnictví obce). Toto veřejné prostranství nebude ke své funkci v budoucnu využíváno 
(v současnosti je dle údajů map KN zahradou a již v soukromém vlastnictví). Zrušením této části 
veřejného prostranství nedojde ke zhoršení obslužnosti lokality rodinných domů – stávající navazující 
veřejné prostranství vymezené pro místní komunikaci bude, i po realizaci změny, splňovat 
požadované šířkové parametry.  

Protože pozemek veřejného prostranství (p.č. 662/119) původně vlastnila obec Lipůvka, navrhovatel 
této dílčí změny nabídl obci směnu pozemků a možnost vytvořit v západní části pozemku nové veřejné 
prostranství pro zpřístupnění pozemků bydlení uvnitř zástavby. Tato směna byla již realizována a 
v rámci stabilizované plochy bydlení – B byl vymezen nový pozemek (p.č. 662/118) v majetku obce. 
Byl vymezen tak, aby s navazující stabilizovanou plochou veřejných prostranství umožnil vytvoření 
veřejného prostranství a šířce 8 metrů. Veřejné prostranství na pozemku 662/118 nebylo po prověření 
navrženo - v případě potřeby může obec na daném pozemku veřejné prostranství realizovat i bez 
změny ÚP, a to na základě podmínek využití ploch bydlení – B, které realizaci veřejných prostranství 
připouštějí. 

Podmínky využití plochy 

Plocha Z1/01 je zařazena do ploch bydlení – B. Podmínky využití plochy Z1/01 jsou navrženy shodně 
s podmínkami definovanými v platném ÚP pro navazující zástavbu bydlení: 

Plochy bydlení - B 

Hlavní využití: 

Plochy bydlení zahrnují činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením. 

Přípustné využití: 

– pozemky rodinných domů, bytových domů, související dopravní a technické infrastruktury, 

pozemky veřejných prostranství 

– pozemky souvisejícího občanského vybavení  

– pozemky sídelní zeleně (např. veřejná zeleň, zeleň vnitrobloků, zeleň zahrad, zeleň izolační) 

Nepřípustné využití: 

– činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, nebo takové důsledky 

vyvolávají druhotně (např. budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m
2)

 

Podmíněně přípustné využití: 

– pozemky dalších staveb a zařízení (např. zázemí ke stavbě hlavní, stavba pro podnikatelskou 

činnost odpovídajících parametrů, veřejná a soukromá hřiště, dětská hřiště, bazény) v případě, že 

nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a 

slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše  

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 

výšková regulace zástavby: 

Podmínky jsou shodné s podmínkami, které jsou definované v platném ÚP pro navazující 
stabilizované plochy bydlení – B: 

o stabilizované území 

– rodinné domy - max. 2 nadzemní podlaží, 

Pro plochu Z1/01 je navržena výšková regulace zástavby – max. 2 nadzemní podlaží, a to z důvodu 
souladu s výškovou regulací stanovenou v platném ÚP pro navazující stabilizované plochy bydlení. 
Důvodem takto stanovené regulace je, že stavba rodinného domu bude realizována hlavně v rámci 
stabilizované plochy bydlení – B a na ploše Z1/01 bude realizována jen její menší část. Proto bylo 
nutno přizpůsobit prostorové regulativy plochy Z1/01 výškové regulaci definované v platném ÚP pro 
stabilizované plochy bydlení – B a umožnit tak i v rozvojové ploše Z1/01 dvoupodlažní zástavbu. 
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charakter a struktura zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity 

jejich využití  

Pro zastavitelnou plochu Z1/01 nejsou tyto prostorové regulativy stanoveny. Důvodem je zachování 
kontinuity s platným ÚP, který byl vydán před novelou SZ, a který tyto prostorové regulativy ještě 
nedefinoval. Navíc zachování charakteru a struktury zástavby v dané lokalitě je dáno samotným 
záměrem (stavba samostatně stojícího rodinného domu s využitím proluky v lokalitě samostatně 
stojících rodinných domů) a je tedy v souladu s charakterem a strukturou navazující zástavby. 

Vymezení ploch přestavby a systému sídelní zeleně 

Plochy přestavby - změna Lip1 nevymezuje plochy ke změně stávající zástavby a k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoceného území. 

Základní systém sídelní zeleně, navržený v platném ÚP, je změnou Lip1 respektován.  

9.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, 
PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ 
NEROSTŮ  

Koncepce řešení krajiny, ochrany přírody  

Změna Lip1 respektuje a nemění koncepci krajiny navrženou v platném ÚP, v krajině nenavrhuje 

žádné rozvojové plochy. Změnou Lip1 je řešena úprava podmínek stanovených pro využití ploch 

nezastavěného území, a to s ohledem na ustanovení § 18 zejména odst. 5 stavebního zákona ve 

znění po novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb.:  

Podmínky pro využití nezastavěného území: 

Dílčí změna Lip1/03  

Dílčí změna reaguje na novelu stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2013, která do § 18 odst. 5 

doplňuje poslední větu, která umožňuje územně plánovací dokumentaci výslovně vyloučit 

v nezastavěném území umisťování staveb, zařízení a jiných opatření včetně oplocení např. pro 

zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, které nejsou definovány v přípustném nebo podmíněně 

přípustném využití.  

Zpracovatel změny Lip1, s ohledem na zachování charakteru krajiny neporušené stavbami a s 

ohledem na koncepci krajiny navržené v platném ÚP, této možnosti využil. Upravil podmínky využití 

ploch v nezastavěném území, viz výrok, kap. F)1, kde doplnil, vyloučil, nebo omezil některé uvedené 

záměry. 

Např. stavby, zařízení a jiná opatření - pro zemědělství jsou přípustné pouze v plochách 

zemědělských – P a v plochách smíšených nezastavěného území – zemědělských – SM, kde jsou 

podmíněně přípustné pouze ve formě včelínů, seníků, výběhů,…  

V celém řešeném území z výše uvedených důvodů jsou v krajině nepřípustné stavby, zařízení a jiná 

opatření pro těžbu nerostů.  

Stavby, zařízení a jiná opatření pro účely rekreace a cestovního ruchu jsou přípustné pouze ve formě 

komunikací pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních (dle 

platného ÚP a dále jako drobná architektura, odpočívadla (doplněno dílčí změnou Lip1/03). Z textu 

tedy nepřímo vyplývá, že stavby typu hygienických zařízení, ekologických a informačních center 

nejsou v krajině přípustné. 

Podmínky pro využití nezastavěného území zůstávají definovány tak, aby nevyloučily např. budování 

nových komunikací, veřejné technické a dopravní infrastruktury a nezbytných zařízení technické 

infrastruktury, vodních ploch, zalesňování a další.  
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Dílčí změnou jsou v reakci na § 18 odst. 5, SZ upraveny podmínky pro využití ploch biocenter – ploch 
přírodních – E: 

- do přípustného využití jsou doplněny - vodní toky a plochy, stavby, zařízení a jiná opatření pro 
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, 
protierozní opatření, stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny, trasy, stezky, komunikace 
pro pěší a cyklisty, lyžaře, drobná architektura, účelové komunikace 

- do nepřípustného využití jsou doplněny - neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých 
ploch, stavby, zařízení a jiná opatření - pro zemědělství, lesnictví, dále stavby, zařízení a jiná 
opatření, pro účely rekreace a cestovního ruchu (tedy i hygienická zařízení, ekologická a 
informační centra)  

- dále je text upřesněn pro aplikaci podmínek využití, který definuje, že podmínky stanovené pro 
plochy přírodní mají prioritu před podmínkami využití stanovenými pro plochy lesní - L 

Územní systém ekologické stability 

Změna Lip1 nemá vliv na územní systém ekologické stability vymezený v platném ÚP, ani na 
podmínky využití biokoridorů.  

Dílčí změnou Lip1/03 jsou upraveny podmínky pro využití ploch biocenter, viz výše. 

Prostupnost krajiny 

Změnou Lip1 není narušena prostupnost krajiny.  

Protierozní opatření, ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami, ochrana před 
povodněmi 

Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami – změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy a 
koridory do území ohrožených přívalovými vodami. 

Ochrana před povodněmi - změna Lip1 nenavrhuje rozvojové plochy a koridory do území ohrožených 
záplavou. 

Rekreace 

Změna Lip1 nevyvolává požadavky na řešení rekreace. 

Plochy vodní a vodohospodářské 

Změna Lip1 neklade požadavky na plochy vodní a vodohospodářské. 

Dobývání ložisek nerostných surovin 

Změna Lip1 neklade požadavky na plochy určené k  dobývání. 
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9.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

9.5.1. Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury 

Změna Lip1 respektuje a nemění koncepci dopravní infrastruktury navrženou v platném ÚP.  

Místní (obslužné) komunikace 

Obsluha rozvojové plochy Z1/01 a navazující stabilizované plochy bydlení bude řešena z ploch 
veřejných prostranství.  

Doprava v klidu - DP 

Odstavení vozidel pro rozvojovou plochu Z1/01 a navazující stabilizovanou plochu bydlení bude 
řešeno v rámci ploch bydlení – B. Parkování návštěv v rámci stabilizovaných ploch veřejných 
prostranství, které mají dostatečnou kapacitu. 

Limity využití území  

Pro komunikaci I/43 procházející územím obce Lipůvka, km 13,100 – 14,000, bylo dne 6.8. 2014 

pod č.j. KHSJM 34282/2014/BK/HOK vydáno orgánem ochrany veřejného zdraví časově omezené 

povolení provozování zdroje hluku, při kterém dochází k nedodržování limitních hladin hluku. 

9.5.2. Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury 

Řešení změny Lip1 nemá vliv na koncepci technické infrastruktury. 
Změnou Lip1 byly dle aktualizovaných ÚAP 2014 upraveny či doplněny trasy vedení technické 
infrastruktury, viz grafická část, výkresy – I/3 Koncepce veřejné infrastruktury, II/1 Koordinační výkres. 

Dílčí změnou Lip1/01 (změna funkčního využití plochy veřejného prostranství na funkci bydlení) je 

navržena zastavitelná plocha bydlení, která se stane součástí pozemku pro stavbu rodinného domu. 

Stavba rodinného domu bude na technickou infrastrukturu napojena: 

– Zásobování vodou – přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu. 

– Odkanalizování – odpadní vody budou odvedeny přípojkou na stávající kanalizaci. 

– Zásobování plynem – přípojkou ze stávajícího plynovodu. 

– Zásobování el. energií - přípojkou nn ze stávající sítě, do zastavitelné plochy zasahuje nadzemní 

vedení vn – bude řešeno v navazujících řízeních. 

– Zabezpečení požární vodou – bude řešeno ze stávajícího vodovodu, na kterém jsou vybudovány 

hydranty případně budou doplněny (nadzemní), jejich případné umístění vyplyne z navazujícího 

řízení.  

– Nakládání s odpady – bude napojeno na stávající systém. 

9.5.3. Zdůvodnění koncepce občanského vybavení 

Změna Lip1  neovlivní základní koncepci občanského vybavení, schválenou v platném ÚP.  

9.5.4. Zdůvodnění koncepce veřejných prostranství 

Změna Lip1 neovlivní základní koncepci veřejných prostranství, schválenou v platném ÚP.  

9.6. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT  

Nové stavby a opatření pro vyvlastnění nejsou změnou Lip1 navrženy.  
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9.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO  

Nové stavby a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva nejsou změnou Lip1 navrženy.  

9.8. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ 
REGULAČNÍM PLÁNEM NEBO ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

Nové plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití regulačním plánem nebo územní 
studií podmínkou pro rozhodování, nejsou změnou Lip1 navrženy. 

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

Dílčí změnou Lip1/01 je navržena zastavitelná plocha Z1/01 - plochy bydlení – B, která účelně využívá 
zastavěné území. Jedná se pouze o změnu navrhovaného způsobu využití v zastavěném území tak, 
aby na daném pozemku bylo možno realizovat stavbu rodinného domu. 

11.  VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMÍCH 
VZTAHŮ 

Změna Lip1, s ohledem na svou polohu, charakter a rozsah, nevyžaduje koordinaci využívání 
navazujícího území. 

12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  

Požadavky zakotvené v jednotlivých kapitolách zadání byly změnou Lip1 řešeny takto: 

(je reagováno pouze na text zadání, který měl dopad do řešení změny Lip1 – tento text je orámován).  

Obsah změny Lip1: 

Změna podmínek využití stávající plochy veřejného prostranství v k.ú. Lipůvka (pozemek parc.č. 662/1 a část pozemku 
parc.č. 662/32)*  na plochu bydlení… Předmětné pozemky (parc.č. 662/1 a část pozemku parc.č. 662/32)*, budou zařazeny 
do ploch bydlení dle záměru navrhovatele z ploch veřejného prostranství na plochy bydlení s ponecháním odpovídající 
plochy pro zajištění dopravní obsluhy navazujících pozemků.  

 Požadavek na změnu podmínek využití stávající plochy veřejného prostranství v k.ú. Lipůvka 

(severní část pozemku parc.č. 662/1 a severní část pozemku parc.č. 662/32)* na plochu bydlení 

byl respektován – dílčí změnou Lip1/01 je navržena zastavitelná plocha pro bydlení Z1/01, dále 

viz odůvodnění, kap. 9.3. 

*- v současnosti po přeparcelování se jedná o jižní část pozemku 662/119  

…….prověření možnosti návrhu vymezení veřejného prostranství v k.ú. Lipůvka (na části pozemků parc.č. 662/28 a 
662/118)**.    Současně bude vyhodnocena možnost využití pozemků uvnitř zástavby, které budou zpřístupněny rozšířením 
veřejného prostranství  případným oddělením pásu o šířce cca 5m v západní části pozemků (parc.č. 662/28 a 662/118)** 
v k.ú. Lipůvka.  

 Požadavek na prověření možnosti návrhu vymezení veřejného prostranství v k.ú. Lipůvka (na 

části pozemků parc. č. 662/28 a 662/118)** byl prověřen s tímto závěrem – v současnosti je tento 

pozemek již ve vlastnictví obce Lipůvka. V platném ÚP je součástí ploch bydlení – B. Podmínky 

ploch bydlení připouštějí realizaci veřejných prostranství. Z tohoto vyplývá, že v případě potřeby 

může obec na tomto pozemku budovat veřejné prostranství bez změny územního plánu. Návrh 

veřejného prostranství bude řešen až další změnou ÚP, a to v souvislosti s řešením obsluhy celé 

lokality bydlení, dále viz následující odrážka.  

**- v současnosti po přeparcelování se jedná o pozemek 662/118  
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V souvislosti s výše uvedenými pozemky je třeba prověřit využití území v dané lokalitě jako celek s tím, že bude ke všem 
pozemkům zajištěno napojení na veřejné prostranství.  

 Změnou Lip1 nejsou navrženy plochy veřejných prostranství pro obsluhu stabilizovaných ploch 

bydlení, které se nacházejí uvnitř lokality rodinných domů a jsou v současnosti nepřístupné. 

Požadavek na prověření využití území v dané lokalitě jako celek s tím, že bude ke všem 

pozemkům zajištěno napojení na veřejné prostranství, byl prověřen. Zpracovatel změny se 

seznámil s danou lokalitou při pracovním průzkumu a vyhotovil 2 pracovní varianty návrhu 

dopravní obsluhy dané lokality. Dne 2. 3. 2015 proběhla na OÚ Lipůvka pracovní schůzka, na níž 

byla zpracovatelem změny předložena navržená řešení (přítomni paní starostka obce Lipůvka, 

zpracovatel změny a navrhovatel změny). Dne 3. 3. 2015 paní starostka absolvovala další 

pracovní jednání na MěÚ Blansko a odpoledne se konala Schůze zastupitelstva obce Lipůvka. 

Výsledkem bylo, že od navrženého řešení obsluhy lokality bylo upuštěno s tím, že tento 

požadavek bude řešen až v rámci další změny územního plánu (zápis č. 6, bod 14, usnesení 

11/6/2015).  

Odůvodnění - obsluha dané lokality (Nové Horky – sever) je komplikovaná a zasahuje do 
majetkových práv většího počtu vlastníků pozemků. Proto nelze řešit problematiku obsluhy dané 
lokality touto změnou (vlastníci pozemků navíc nebyli v zadání informováni o dopadech do 
vlastnictví). Obsluha lokality tak bude řešena koncepčně jako jeden celek včetně požadavku na 
návrh veřejného prostranství na pozemku obce (v současnosti 662/118) a vlastníci pozemků tak 
budou zavčas o záměru informováni. 

Vymezení řešeného území 

Řešené území zahrnuje pozemky parc.č. 662/1, 662/32, 662/28 a 662/118 v k.ú. Lipůvka  

 Dílčí změna Lip1/01 - řešené území zahrnuje bývalé pozemky 662/1, 662/32 v k.ú. Lipůvka (v 

současnosti 662/119, a to z důvodu přeparcelování). Zbývající pozemky nebyly po prověření do 

řešení změny Lip1 zahrnuty, dále viz odůvodnění, kap. 9.3. 

 Dílčí změna Lip1/02 – řešené území zahrnuje pozemky aktualizovaného zastavěného území., viz 

odůvodnění, kap. 9.1., odst. vymezení zastavěného území. 

Politika územního rozvoje ČR 

Viz odůvodnění, kap. 2. 

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje (SR JMK) 

Viz odůvodnění, kap. 2. odst. soulad s ÚPP vydanými krajem 

Program rozvoje Jihomoravského kraje  

Viz odůvodnění, kap. 2., odst. soulad s ÚPP vydanými krajem. 

Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů vč. problémů určených k řešení ve změně ÚPD  

Změna Lip1 byla prověřena ve vztahu k ÚAP 2014 - požadavky vyplývající z územně analytických 

podkladů vč. problémů určených k řešení jsou vztaženy pouze k dílčí změně Lip1/01, která navrhuje 

zastavitelnou plochu bydlení Z1/01. K ostatním dílčím změnám (Lip1/02, Lip1/03) se tyto požadavky, 

s ohledem na jejich charakter, nevztahují.  

vyhodnocení řešení vybraných slabých stránek 

 Zastavitelná plocha Z1/01 se nachází v zastavěném území na návrší severovýchodně od centra 

obce – je z dosahu negativních jevů a její realizace nebude podmíněna řešením vybraných 

slabých stránek, kterými jsou - nedostatečná ochrana území před přívalovými dešti a povodněmi, 

oblasti se sníženou přirozenou retenční schopnosti území, znečištění ovzduší a hluk, vibrace 

způsobený projíždějící dopravou ze silnice I/43, přírodní i technické limity rozvoje obce, vysoký 

počet vyjíždějících obyvatel za prací, nutnost vybudování dostavby veřejné kanalizace 

(odkanalizování plochy Z1/01 bude řešeno do stávající kanalizace přípojkou). 
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vyhodnocení řešení vybraných hrozeb 

 Zastavitelná plocha Z1/01 využívá proluku v zastavěném území a není omezena hrozbami, jako 

např. - neregulovanému rozvoji obce, záboru volné krajiny a rozšiřování zastavěného území na 

úkor kvalitních zemědělských půd a lesa. 

vyhodnocení problémů definovaných pro ÚP Lipůvka: 

 Zastavitelná plocha Z1/01 se nachází v zastavěném území a není omezena problémy k řešení v 

ÚPD, kterými jsou – omezení zástavby z důvodu plošného odvodnění, staré ekologické zátěže 

(bývalá skládka), nedořešené napojení navrhované MK na I/43 (křižovatka silnic I. a II. třídy, 

možné ohrožení zástavby z důvodu sesuvného území, území ohrožené povodní. 

vyhodnocení vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území 

Viz odůvodnění, kap. 3, odst., územní podmínky pro udržitelný rozvoj území. 

limity využití území 

Viz odůvodnění, kap. 5. 

Požadavky na základní koncepci rozvoje území 

Viz odůvodnění, kap. 9.2. 

Požadavky na urbanistickou koncepci  

Viz odůvodnění, kap. 9.3. 

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti 

jejich změn 

Viz odůvodnění, kap. 9.5. 

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.SZ 

Součástí dokumentace změny nebude vyhodnocení záborů zemědělské půdy ani záborů pozemků určených pro plnění 
funkce lesa. Jedná se o změnu podmínek využití ploch v zastavěném území. 

 Změna č. 1 nemá dopad do zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění 

funkcí lesa. Viz odůvodnění kap. 14. 

Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a 
intenzity jejich využití). 

Viz odůvodnění, kap. 9.3., odst. Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu 

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

Změnou Lip1 nejsou vymezeny. 
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14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL) 

Změna Lip1 navrhuje, v případě dílčí změny Lip 1/01, změnu stabilizované plochy veřejného 
prostranství v zastavěném území na plochu pro bydlení. Jedná se o využití cca 200 m

2
 zahrady, která 

byla užívána a územním plánem vymezena jako plocha veřejného prostranství. Na základě 
schváleného zadání není provedeno vyhodnocení dopadu do ZPF.  

Dílčí změna Lip1/02 řeší aktualizaci zastavěného území, v souladu se zákonem 183/2006 Sb, §58, 
odst.3, v platném znění. 

Změna Lip1 nemá dopady do pozemků PUPFL. 

15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 

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

16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky 
 
 
 
 

Poučení : 
 
 

Proti Změně Územního plánu Lipůvka, označené Lip1, vydané formou opatření obecné povahy 
nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Marcela Antonovičová                                                                              Ing. Ivo Pospíšil 
           místostarostka obce                              starosta obce



  odůvodnění změny Lip1 ÚP Lipůvka 

 34 

 
 

 
Akce:  ZMĚNA Lip1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPŮVKA  
 
 
Evidenční číslo:     215 – 001 – 661 
 
 
Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD BLANSKO 
 
Objednatel:  OBEC LIPŮVKA 
 

Zhotovitel:  URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO spol. s r.o. 

IČ      18 824 463 

Jednatelé společnosti:    Ing. arch. Vanda Ciznerová 
      Mgr. Martin Novotný 
 
Projektanti: 
urbanismus, dopravní řešení   Ing. arch. Ivana Golešová 
vodní hospodářství    Ing. Pavel Veselý 
energetika, spoje    Ing. Pavel Veselý 
ekologie a životní prostředí   Mgr. Martin Novotný 
zemědělství, ochrana ZPF, PUPFL  Mgr. Martin Novotný 
grafické a technické práce   Ing. Soňa Matulová 
 
 
 
 
 
tel.: 545 175 799   545 175 792   545 175 793 
e-mail: golesova@usbrno.cz  vesely@usbrno.cz novotny@usbrno.cz 
 
tel., fax: 545 175 892 
 
 
 
 
 
říjen 2015 
 

 

 

mailto:golesova@usbrno.cz

