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Základní údaje
Obec Lipůvka je součástí správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností území, kterým je
Městský úřad Blansko (SO ORP Blansko).
Závazným podkladem pro vypracování změny č. Lip2, č. Lip3, č. Lip4, č. Lip5, č. Lip6, č. Lip8,
č. Lip10, č. Lip11, č. Lip12, č. Lip13, č. Lip14 (dále též jako změny Lip2–Lip14, změna ÚP, příp.
označená jako změna č. 2) je územní plán Lipůvka včetně změny ÚP označené jako Lip1 (dále jen
platný ÚP). Změna Lip1 nabyla účinnosti dne 29.10.2015; po vydání změny byl zpracován právní stav
ÚP Lipůvka.
Poznámka: změny č. Lip7 a č. Lip9 byly v průběhu pořizování změny ÚP vypuštěny.
identifikace dílčích změn
Jednotlivé změny jsou označeny písmeny a číslem (např. Lip2) - první číslice za písmeny Lip
(Lipůvka) označuje pořadové číslo změny územního plánu.
identifikace ploch změn
Plochy změn (rozvojové plochy) jsou označeny písmenem (Z – jako změna), číslem (2 - znamenajícím
2. soubor změn) a lomítkem, za nímž jsou za sebou jdoucí pořadová čísla (např. /01, /02,…) - a jako
celek označují identifikaci konkrétní rozvojové plochy (Z2/01, Z2/02,…). Výjimkou je identifikace
rozvojových ploch řešených změnou Lip6, které jsou označeny číslicí a písmeny (7a – 7d) - nejedná o
nové rozvojové plochy, ale pouze o podrobnější členění plochy č. 7 z platného ÚP.
1.

POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Přehled změn:
Změna Lip2 - změna využití stabilizované plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské – SM,
na rozvojovou plochu rekreace – rekreace rodinná – Rr v lokalitě Pod Habřím. Doplnění podmínek
využití pro plochu rekreace rodinné (13-Rr).
Změna Lip3 - změna intenzity využití stavebních pozemků ploch rekreace – rodinná rekreace – Rr.
Změna Lip4 - změna využití rozvojové plochy rekreace spojené s chovem koní – Rk na plochu
smíšenou nezastavěného území – zemědělskou – SM, v lokalitě Pod Habřím.
Změna Lip5 - změna využití části stabilizované plochy veřejných prostranství – U, na rozvojovou
plochu smíšenou obytnou – SO, v k.ú. Lipůvka, v západní části obce.
Změna Lip6 - změna dopravního napojení stabilizované a rozvojové plochy smíšené obytné,
zmenšení rozsahu rozvojové plochy veřejných prostranství 2P-U a její náhrada za stabilizovanou
plochu smíšenou obytnou – SO, rozčlenění původní rozvojové plochy smíšené obytné 7-SO na dílčí
plochy, v k.ú. Lipůvka, v jihovýchodní části obce v lokalitě za bytovkou
Změna Lip7 - změna Lip7 byla vypuštěna (důvody vypuštění jsou uvedeny v kapitole 12.2.
Odůvodnění).
Změna Lip8 - změna využití části rozvojové plochy veřejných prostranství (27-U/v), na rozvojovou
plochu bydlení – B, v k.ú. Lipůvka, v severní části obce.
Změna Lip9 - změna Lip9 byla vypuštěna (důvody vypuštění jsou uvedeny v kapitole 9.3.2.
Odůvodnění změn).
Změna Lip10 - změna využití stabilizovaných ploch bydlení – B na stabilizované plochy smíšené
obytné – SO, v jihozápadní části obce.
Změna Lip11 - změna využití jižní části rozvojové plochy občanského vybavení (16-OV) na
stabilizovanou plochu smíšenou obytnou – SO, východně od centra obce.
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Změna Lip12 - Změna využití stabilizovaných ploch zemědělských - P na rozvojovou plochu sídelní
zeleně – zeleň zahrad – Zz, na západním okraji obce v lokalitě u hřbitova.
Změna Lip13 - Prodloužení lhůty na zpracování územních studií a aktualizace vymezení veřejně
prospěšných staveb.
Lip14 - Změna využití části rozvojové plochy sídelní zeleně – zeleň izolační (9-Zi), části rozvojové
plochy technické infrastruktury (39-T) a stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové
komunikace – DU na rozvojovou plochu technické infrastruktury – T a veřejných prostranství - U, v k.ú.
Lipůvka, na jihozápadním okraji obce.
Součástí dokumentace projednávaných změn je i aktualizace zastavěného území a uvedení ÚP
Lipůvka do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a podrobnější
dokumentací (úprava rozsahu rozvojové plochy dopravní infrastruktury 41-DS).
1.1. Zadání
Návrhy změn Územního plánu Lipůvka, označené Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip9, Lip10,
Lip11, Lip12 a Lip13, (dále „Návrhy změn“) byly zpracovány na základě pokynů pro zpracování
Návrhů změn, které byly součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Lipůvka (dále „Zpráva“).
Pořizovatelem územně plánovací dokumentace je na základě žádosti Městský úřad Blansko, Odbor
Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, který splňuje kvalifikační
požadavky na pořizovatelskou činnost.
Návrh Zprávy s pokyny pro zpracování návrhů změn byl Pořizovatelem zpracován v červnu 2017 a
zkonzultován s určeným zastupitelem. Návrh Zprávy byl vystaven po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení
oznámení o projednání návrhu Zprávy. Podle výsledků projednání pořizovatel text Zadání podle
odst. 4 §47 Stavebního zákona upravil a předložil ke schválení.
Součástí Zprávy bylo rovněž zadání změny označené jako Lip9. Návrh této změny nebyl zpracován z
důvodů uvedených v kapitole 9.3.2 Odůvodnění změn. Součástí dokumentace projednávaných změn
je i uvedení ÚP Lipůvka do souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Lipůvka byla schválena usnesením č. 22/34/2017 přijatým
Zastupitelstvem obce Lipůvka na zasedání dne 20.06.2017. Vyhodnocení vlivů změn na udržitelný
rozvoj území nebylo zpracováno.
1.2. NÁVRH:
1.2.1. Společné jednání o návrhu:
Na základě schválené Zprávy s pokyny pro zpracování návrhů změn Pořizovatel zajistil pro obec
zpracování návrhů Změn.
Zpracovatelem je Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
Návrh Změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 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 03.01.2019. Dotčené orgány
byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. 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. Ve stanovené lhůtě
obdržel Pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a jednu připomínku. Dvě připomínky byly zaslány po
stanoveném termínu.
Pořizovatel následně zaslal krajskému úřadu žádost 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 (§50 odst. 7). Stanovisko krajského úřadu
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Pořizovatel obdržel dne 13.04.2019 pod č.j. JMK 53963/2019 ze dne 10.04.2019. Obsah a
vyhodnocení je uvedeno v kap. 5.1.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhů
změn. Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravy dokumentace. Budou
provedeny úpravy, které vyplývají ze stanovisek dotčených orgánů a pořizovatele a
dále vyhodnocení podaných připomínek. Dvě připomínky obsahují požadavky na
rozšíření zastavitelných ploch. Vzhledem k tomu, že se jedná o požadavky, které nebyly
projednány v návrhu zadání změn, a může dojít k dotčení dalších pozemků, Pořizovatel
došel k závěru, že bude nutné zpracovat „Pokyny pro zpracování návrhů změn“ ve
smyslu ustanovení § 51 odst. 3 stavebního zákona, které budou následně předloženy
zastupitelstvu obce ke schválení. V rozsahu v jakém se tyto pokyny odchylují od zadání
změn, jsou jeho změnou. Tyto pokyny byly schváleny zastupitelstvem obce na 24.
Zasedání dne 27. 10. 2020 s č. usnesení 5/24/2020.
1.2.2. Veřejné projednání návrhu
Návrh změn Lip2 – Lip14 ÚP Lipůvka byl zpracován na základě Pokynů pro zpracování návrhů změn
územního plánu Lipůvka byly součástí Zprávy o uplatňování UP Lipůvka (dále Zpráva). První Zpráva
byla zpracována pro období 11/2008 – 11/2012 a byla schválena Zastupitelstvem obce dne
11.12.2012. Na základě požadavků DO a obce a připomínek občanů byla upravena a následně
schválena usnesením č. 22/34/2017 dne 20.6.2017.


Návrh Změn Lip2- Lip13 ÚP Lipůvka byl zpracován USB Brno, spol. s r.o., Příkop 8. 602 00
Brno, Ing. arch. I. Golešovou, v prosinci 2018. Vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj
území nebylo zpracováno. Návrhy změn neobsahují prvky náležející regulačnímu plánu.

Návrhy Změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 ÚP Lipůvka byly dle
§50 zákona č. č.183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) v platném znění, projednány s dotčenými
orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byly změny ÚP pořízeny, na společném jednání dne
03.01.2019. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. 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. Ve stanovené lhůtě obdržel Pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a jednu připomínku.
Dvě připomínky byly zaslány po stanoveném termínu.
Pořizovatel následně zaslal krajskému úřadu žádost 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 (§50 odst.7). Stanovisko krajského úřadu Pořizovatel
obdržel dne 13.04.2019 pod č.j. JMK 53963/2019 ze dne 10.04.2019. Obsah a vyhodnocení je
uvedeno v kap. 1.2.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhů změn. Z
výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravy dokumentace, které vyplývají ze stanovisek
dotčených orgánů a pořizovatele a dále závěrů vyhodnocení podaných připomínek. Dvě připomínky
doručené po stanovené lhůtě obsahovaly požadavek na rozšíření zastavitelných ploch. Obec
požadovala jejich zohlednění.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o požadavky, které nebyly projednány v Pokynech, které byly
součástí Zprávy o uplatňování ÚP a mohlo by dojít k dotčení dalších pozemků, Pořizovatel došel k
závěru, že bude nutné zpracovat „Pokyny pro zpracování návrhů změn“ ve smyslu ustanovení § 51
odst.3 stavebního zákona. V rozsahu v jakém se tyto pokyny odchylují od Pokynů nahrazujících
zadání změn, jsou jeho změnou. Pořizovatel podané připomínky dle jejich obsahu zařadil do řešení
nové změny, kterou označil dalším pořadovým číslem jako Lip14 a jako úpravu již projednané změny
Lip2. Tyto Pokyny pro zpracování návrhů změn Lip14 a úpravu Lip 2 schválilo zastupitelstvo obce dne
27.10.2020.
Návrh změn ÚP Lipůvka Lip2 – Lip 14 byl odevzdán v březnu 2021.
Vystavení a veřejné projednání návrhu změn Lip2 –Lip14 ÚP Lipůvka bylo oznámeno veřejnou
vyhláškou. Dotčené orgány a sousední obce byly k veřejnému projednání přizvány jednotlivě dopisem.
Veřejné projednání bylo svoláno na 11.05.2021 v 16 hodin v sále OBÚ Lipůvka, za účasti
zpracovatele, jehož zástupkyně Ing. arch. Ivana Golešová provedla odborný výklad. Veřejné
nahlédnutí do dokumentace návrhu ÚP bylo umožněno po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné
vyhlášky. Veřejnost a dotčené orgány se mohli seznámit s dokumentací návrhu změn Lip2 – Lip14 ÚP

6

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Lipůvka na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko,
Náměstí Republiky 1, Blansko, a dále na webových stránkách obce Lipůvka a města Blansko ode dne
vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující konání veřejného projednání, tedy od 31.03.20221. Nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle §
52 odst. 2 stavebního zákona námitky.
Dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatnili ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Ve stanovené lhůtě
byl uplatněn nesouhlas dotčeného orgánu (DO) k dopravnímu řešení. Pro získání kladného stanoviska
DO bylo nutno dokumentaci změn opravit. Na základě těchto úprav uzavřelo Ministerstvo dopravy ČR
dne 03.08.2021 s pořizovatelem dohodu, na základě které je možno považovat stanovisko za
dohodnuté.
K návrhu změn byly v termínu uplatněny námitky a připomínky od vlastníků pozemků. Vyhodnocení
námitek a připomínek zaslal Pořizovatel dotčeným orgánům dopisem 03.09.2021 č.j. MBK
42581/2021, Sp. zn.: SMBK 15835/2021 SÚ/Šj a vyzval je k uplatnění stanovisek.
Vzhledem k tomu, že provedenými úpravami došlo ke změně funkčního využití ploch a k dotčení
dalších pozemků a změnám ve výrokové části ÚP, bude návrh ÚP znovu projednán na opakovaném
veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. K úpravám dojde i na základě vyhodnocení námitek a
připomínek, kterým bylo částečně vyhověno. Ačkoliv se nejedná o podstatné úpravy návrhu,
Pořizovatel si z důvodu jistoty vyžádal před zahájením opakovaného veřejného projednání, stanovisko
příslušného úřadu ve smyslu ust. §53, odst. 2) stavebního zákona podle §45i zákona o ochraně
přírody a krajiny, ve kterém bude uvedeno, zda má být upravený návrh posuzován z hlediska vlivů na
životní prostředí. Jako podklad pro vydání stanovisek přiložil grafickou přílohu s přehledem úprav ÚP.
Stanovisko krajského úřadu Odboru ŽP k úpravám ÚP ve smyslu §53,odst.2 podle §45i zákona o
ochraně přírody a krajiny, pořizovatel obdržel dne 13.10.2021 pod č.j. JMK 147255/2021 (NATURA a
dne 19.10.2021 pod č.j. JMK 1049610/2021 (SEA).
Návrh ÚP bude následně upraven a znovu projednán na opakovaném veřejném projednání a to pouze
v rozsahu dílčích úprav na základě vyhodnocení námitek a připomínek.
1.2.3. Opakované veřejné projednání návrhu
Na základě Vyhodnocení výsledků projednání návrhu změn ÚP Lipůvka, jehož veřejné projednání se
konalo dne 11.05.2021, pořizovatel dospěl k závěru, že došlo k podstatné úpravě návrhu změn Lip2,
Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip9, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 a LiP14 ÚP Lipůvka (dále jen změn ÚP
Lipůvka) a je nutné podle ustanovení §53 odst. 2 stavebního zákona opravený návrh opakovaně
projednat. Vyhodnocení námitek a připomínek po veřejném projednání Pořizovatel zaslal dotčeným
orgánům dopisem 03.09.2021 č.j. MBK 42581/2021, Sp. zn.: SMBK 15835/2021 SÚ/Šj a vyzval je k
uplatnění stanovisek. Pořizovatelem bylo z důvodu jistoty požádáno před zahájením opakovaného
veřejného projednání, o stanovisko příslušného úřadu ve smyslu ust. §53, odst. 2) stavebního zákona
podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Stanovisko krajského úřadu Pořizovatel obdržel
19.10.20221 s č.j. JMK 149610/2021, ve kterém uvedl, že neuplatňuje požadavek na nové
vyhodnocení vlivů Návrhu změn ÚP Lipůvka - podstatná úprava pro opakované veřejné projednání na
životní prostředí. Rovněž byl vyloučen vliv na EVL soustavy Natura 2000. Vyhodnocení bylo předáno
projektantovi ÚP v říjnu 2021.
Návrh změn ÚP Lipůvka byl odevzdán v prosinci 2021.
Návrh změn ÚP Lipůvka v rozsahu jeho úprav byl opakovaně projednán s dotčenými orgány, krajským
úřadem a obcí, pro kterou byl pořízen, na veřejném projednání dne 25.01.2022 v 15.00 hodin v sále
Obecního úřadu, Lipůvka 146, za účasti zpracovatelky, která provedla odborný výklad.
Obec Lipůvka, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce se mohli seznámit s dokumentací
upraveného návrhu změn ÚP Lipůvka podle ustanovení § 52 odst.1 stavebního zákona na oddělení
územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko, náměstí Republiky 1,
Blansko, na obecním úřadu Lipůvka, na webových stránkách obce Lipůvka a na webových stránkách
města Blansko.
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky.
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Dotčenými orgány a krajským úřadem byla uplatněna ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,
které byly od veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a
námitkám se nepřihlíželo.
Dle ustanovení odst.1), § 53 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky
projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných
k návrhu změn ÚP Lipůvka. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny námitka ani připomínky.
Z výsledků projednání vyplynul požadavek pouze na formální úpravy dokumentace před vydáním.
Nejedná se o podstatné úpravy vyžadující další opakované veřejné projednání.
2. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚNY S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A
S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
2.1.

SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (PÚR ČR)

Z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2, 3 a 5, kterou schválila vláda ČR dne
11.9.2020 a ve znění aktualizace č. 4, která byla schválena usnesením vlády ze dne 12.7.2021
č. 618 (dále jen PÚR ČR, příp. PÚR) vyplývá, že část obcí z ORP Blansko (obce ve střední,
jihovýchodní a jihozápadní části ORP včetně Lipůvky), 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 OB3 leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová s
výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici I/43, koridor připravované kapacitní
komunikace SD20 a I. TŽK (I. tranzitní železniční koridor) Česká Třebová-Brno.
Nově dle Aktualizace č. 4 je celý Jihomoravský kraj a tedy i obec Lipůvka součástí Specifické oblasti
SOB9 – oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem. Opatření na řešení
těchto rizik řeší platný ÚP – viz odůvodnění, kap. 2.1. Obecné republikové priority...priorita č. (25, 26);
dále kap. 2.2.1., priorita č. (18, 20).


Z PÚR nevyplývají pro k.ú. Lipůvka žádné konkrétní požadavky – platný ÚP a návrh změn Lip2–
Lip14 neohrožuje budoucí využití dopravních koridorů vymezených v PÚR.



Platný ÚP vč. změny č. 2 byl ve fázi pro veřejné projednání a pro opakované veřejné projednání
konfrontován s AZÚR JMK - s nově vymezeným koridorem silnice I. třídy DS46 I/43h Česká –
Lipůvka a bylo konstatováno, že je v souladu, dále viz odůvodnění, kap. 2.2.3., odst. dopravní
infrastruktura.
Koridory připravované železniční tratě č. 260 do k.ú. Lipůvky nezasahují a není jimi ovlivněno.



Obecné republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje stanovené v PÚR
jsou v platném ÚP a v návrhu změn Lip2–Lip14 zohledněny. Zásady vztahující se ke správnímu území
obce Lipůvka jsou řešeny takto:
–

(14) - Jsou respektovány podmínky pro ochranu a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území, včetně archeologického dědictví definované v platném ÚP, viz odůvodnění, kap.
3.3.

–

(14a) – Změny Lip2–Lip14 nemaji dopad do kvalitních lesních porostů a vodních ploch. Do kvalitní
zemědělské půdy (I. a II. třída ochrany) mají změny dopad pouze okrajový – jedná se o zábor ZPF
pro veřejné prostranství (plocha Z2/05-U) v zastavěném území a zábor ZPF pro zeleň zahrad
(plocha Z2/04-Zz) v návaznosti na zastavěné území.

–

(15) – Návrhem změn je zachována sociální soudržnost obyvatel, viz odůvodnění, kap. 3.2.

–

(16) – Řešením změn dochází k účelnému využití území s cílem dosažení souladu veřejných a
soukromých zájmů na rozvoji území, dále viz odůvodnění, kap. 9.3. a kap. 10.

–

(17) – Změnami není narušen hospodářský rozvoj obce, viz odůvodnění, kap. 3.2.
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–

(18) – Změnami je i nadále respektován vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury
nastolený v platném ÚP.

–

(19) – Změny Lip2–Lip14 pouze v omezeném rozsahu vymezují zastavitelné plochy nad rámec
platného ÚP, dále viz odůvodnění, kap. 3.4. V řešeném území nelze pro rozvoj využít opuštěné
areály (brownfields a bývalé vojenské újezdy se v řešeném území nenacházejí).

–

(20) – Návrhem změn není řešené území ohroženo záměry, které by měnily cílové kvality krajiny,
dále viz odůvodnění, kap. 2.2.5. (místo cílové charakteristiky krajiny je cílová kvalita krajiny; místo
krajinného typu je krajinný celek).

–

(20a) – Návrhem změn nejsou navrženy zastavitelné plochy, které by narušily územní podmínky
pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a prostupnost krajiny pro
člověka, dále viz odůvodnění, kap. 2.2.1., priorita č.10. Změnami nedochází ke srůstání sídel –
rozvojové plochy řešené změnami se nachází v zastavěném území nebo v přímé návaznosti na
zastavěné území.

–

(22) - podmínky vytvořené v platném ÚP pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu (cykloturistika,
poznávací turistika), jsou změnami respektovány a dále rozvíjeny, viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.,
změna Lip10.

–

(23) - Změnou č. 2 je řešena úprava rozsahu ploch dopravní infrastruktury (41-DS) „MÚK Lipůvka
- křižovatka sil. I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících“
(mimo jiné i zálivy pro MHD, odpočívadla,...).

–

(24, 24a) – Platný ÚP vytváří podmínky pro zkvalitňování dopravní infrastruktury s ohledem na
potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, dále viz odůvodnění, kap. 9.5.1.

–

(25, 26) – Změnami Lip2–Lip14 jsou respektovány, příp. doplněny podmínky definované v platném
ÚP v krajině, které umožňují budování protierozních a protipovodňových opatření a opatření na
zvýšení retence krajiny – vodních ploch, mokřadů apod. s cílem zmírňování účinků povodní - jejich
negativních dopadů včetně sucha, eroze, sesuvů půdy,...
Změnami je nově definován pojem „stavby a opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování
retenčních schopností krajiny“, které umožňuje krajina realizovat pro zadržení vody v krajině:
o

protierozní meze, remízky, vegetační pásy hrázkování, zatravnění, změna způsob orby
(po vrstevnici), mokřady,

o

obnova přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků a údolních niv –
obnova přirozené délky a trasy toku, přirozeného podélného i příčného profilu (meandry),
obnova břehových porostů,…umožnění vybřežování toků již při nižších průtocích (tam,
kde je to možné)

o

vodní plochy, dešťové zdrže

Zastavitelné plochy, řešené změnami Lip2–Lip14, respektují plochy protierozních opatření
vymezené v krajině v platném ÚP.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny v rozsahu a intenzitě zastavění, která umožní řešení
hospodaření se srážkovými vodami dle v platném ÚP stanovené koncepce technické
infrastruktury – „dešťové vody – v maximální míře uvádět do vsaku“.


(27) Platný ÚP podpořený změnou č. 2 vytváří podmínky pro koordinované umísťování staveb
veřejné infrastruktury pro jejich účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro
rozvoj digitální technické infrastruktury (podmínkou v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů
je navrhnout společný objekt).

–

(28, 29) – Koncepce veřejných prostranství a veřejné zeleně (místa pro setkávání, parčíky, pěší
propojení, průchod stezek pro pěší a cyklisty urbanizovaným územím a krajinou), založená
v platném ÚP, je změnami Lip2–Lip14 respektována.



Řešením změn Lip2–Lip14 nejsou dotčeny podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území,
podmínky udržitelného rozvoje území, urbanistická koncepce a koncepce krajiny.
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SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM

2.2.

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1 a 2
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 (dále jen AZÚR JMK)
byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 9. 2020. Nabyly účinnosti
dne 31. 10. 2020.


Návrh změn Lip2–Lip14 pro veřejné projednání je řešen v souladu s AZÚR JMK.

Poznámka:
V době zpracování a vydání platného ÚP Lipůvka (včetně změny Lip1) neexistovala platná nadřazená
územně plánovací dokumentace. Návrh změn Lip2–Lip13 pro společné jednání (r. 2018) byl řešen
v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK), které byly
vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 05. 10. 2016 a nabyly účinnosti dne 03. 11. 2016.
2.2.1.

Stanovení priorit územního plánování JMK pro zajištění udržitelného rozvoje území

AZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost
kraje a obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které
konkretizují cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského
kraje a zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje.
Platný ÚP a změny Lip2–Lip14 vychází z priorit územního plánování Jihomoravského kraje (těch,
které se ke správnímu území Lipůvky vztahují) a řeší je takto:
–

(1) – Platný ÚP vč. návrhu změn Lip2–Lip14 vytváří územní připravenost na případné zvýšené
požadavky na změny v území a jejich udržitelnost, zejména pro realizaci záměrů nadmístní
dopravní infrastruktury při zachování prostoru pro kvalitní život, viz kap. 2.2.3., odst. dopravní
infrastruktura; viz odůvodnění, kap. 2.2.1., priorita (12, 13).

–

(4) - Platný ÚP reaguje na polohu obce v rámci sídelní struktury kraje (v Metropolitní rozvojové
oblasti Brno – OB3), a to vyváženou nabídkou rozvojových ploch pro bydlení a pro veřejnou
infrastrukturu (veřejné občanské vybavení lze v případě potřeby budovat v rámci ploch se
smíšeným využitím), zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel.
Platný ÚP doplněný změnami Lip2-Lip14 vytváří územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení
Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů
procházejících multimodálních koridorů, viz kap. 2.2.3., odst. dopravní infrastruktura.

–

(5) – Platný ÚP přispívá k podpoře integrovaného rozvoje území zejména vymezením ploch
bydlení se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné - bydlení, občanské vybavení,
podnikatelské aktivity), které jsou vymezeny v centru obce a v jeho návaznosti a v návaznosti na
hlavní komunikace. Změnami ÚP jsou tyto plochy respektovány a dále rozšířeny (změna Lip10).

–

(6) – Ve správním území Lipůvky nepřevažují socioekonomické aktivity nad přírodními hodnotami
– plochy vymezené pro rozvoj bydlení a podnikatelských aktivit jsou vyváženy přírodním rámcem
(sídlo je obklopeno ze západu a zejména z východu souvislými lesními porosty). Změnami ÚP je
tento princip zachován.

–

(8) – Platný ÚP včetně změn Lip2–Lip14 vytváří územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj
provázané dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální
obslužnosti území integrovaným dopravním systémem a individuální dopravou:
o Vymezením ploch dopravní infrastruktury vytváří platný ÚP územní podmínky pro rozvoj a
zkvalitnění krajské silniční sítě v návaznosti na plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a
silnic I. třídy (viz rozvojové plochy dopravní infrastruktury 41-DS, 43-DS vymezené na
jihovýchodním a jihozápadním okraji obce), dále viz odůvodnění, kap. 9.5.1.
o Platný ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou
dopravu jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti (cyklostezka směr
Kuřim a směr Lažany); změnami Lip2-Lip14 jsou tyto záměry podporovány, viz odůvodnění,
kap. 2.2.3., odst. Dopravní infrastruktura.
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o

Vymezením ploch dopravní infrastruktury platný ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj
integrovaného dopravního systému, zejména při zajišťování dostupnosti pracovních a
obslužných center v systému osídlení kraje.

–

(9) - Platný ÚP vytváří podmínky pro zajištění obslužnosti území technickou infrastrukturou stabilizací stávajících zařízení (vírový separátor) a vymezením ploch a koridorů technické
infrastruktury pro zajištění zásobování obce a rozvojových ploch vodou, pro odkanalizování.
Zastavitelné plochy řešené změnami Lip2–Lip14 jsou charakteru a rozsahu nevyžadujícím
napojení na technickou infrastrukturu nad rámec platného ÚP. Řešením změn Lip2–Lip14 je
koncepce čištění odpadních vod v obci zachována, dále viz odůvodnění, kap. 9.5.2. Změnou
Lip14 je vymezena plocha pro chybějící technické zázemí obce navazující na sběrný dvůr.

–

(10) - Platný ÚP svou urbanistickou koncepcí podporuje přístupnost a prostupnost krajiny,
stabilizované a zastavitelné plochy vymezuje tak, aby byl průchod do krajiny zachován. ÚP
podporuje přístupnost a prostupnost krajiny jednak vymezením stabilizovaných a navržených
ploch dopravní infrastruktury (zejména účelových komunikací) a dále stanovením podmínek
využití ploch v krajině. Např. podmínky využití ploch dopravní infrastruktury umožňují průchod
ÚSES, propojení pěších a cyklistických tras a stezek a účelových komunikací; pro rozvojovou
plochu dopravní infrastruktury (41-DS) navrženou jihovýchodně od obce, jejíž rozsah je změnou
č. 2 upraven, jsou definovány podmínky využití zajišťující řešení obsluhy navazujícího území a
přístup do přírodního zázemí včetně řešení obsluhy PUPFL. Účelové komunikace (částečně
realizované) propojují sousední obce a navážou tak na značené trasy nebo navržené cyklotrasy.
Tento princip je respektován i změnami Lip2–Lip14, např. plocha rekreace rodinné navržená
změnou Lip2 je vymezena v takovém rozsahu, který i nadále zajistí zachování prostupnosti krajiny
v daném území.
Nezbytná fragmentace krajiny z důvodů vymezení rozvojových ploch dopravní infrastruktury je
vyvážena vytvořením podmínek pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury a
zlepšením životního prostředí obce – odvedení tranzitní dopravy z urbanizovaného území.

–

(11) - Platný ÚP vytváří územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti
občanským vybavením - stabilizuje plochy veřejného občanského vybavení a vymezuje plochy pro
ostatní druhy občanského vybavení včetně sportu. Dále vymezuje rozvojovou plochu pro veřejnou
občanskou vybavenost s využitím pozemků v majetku obce. ÚP vytváří podmínky pro další rozvoj
občanského vybavení, a to vymezením ploch se smíšeným využitím - plochy smíšené obytné
určené k polyfunkčnímu využití, umožňující realizaci občanského vybavení. Tento princip je
změnami Lip2-Lip14 respektován a podpořen řešením změny Lip10.

–

(12, 13) - Urbanistická koncepce a uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití je v rámci
platného ÚP navržena tak, aby byly minimalizovány stávající i potenciální negativní vlivy, které by
mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní prostředí. V ÚP jsou vymezeny rozvojové
plochy dopravní infrastruktury, které v budoucnu odvedou část tranzitní dopravy vně
urbanizovaného území. V ÚP jsou vymezeny různé formy zeleně (veřejná, izolační, zeleň zahrad)
jako významný faktor eliminující prašnost a zlepšující kvalitu ovzduší. Podmínky využití ploch
dopravní infrastruktury umožňují doplnění dopravních staveb různými formami zeleně (izolační
krajinné,…), podmínky využití krajiny umožňují pestřejší využití krajiny např. pro krajinnou zeleň;
ekologická funkce krajiny je podpořena vymezením prvků ÚSES. Změnami Lip2–Lip14 je tato
koncepce respektována a podpořena vymezením plochy zeleně zahrad (změna Lip12).

–

(14) – Platný ÚP respektuje hodnoty území chráněné legislativně a vymezuje místní hodnoty
odrážející místní charakteristické znaky území, na jejichž ochranu definuje podmínky; změnou
Lip2– Lip14 je koncepce ochrany hodnot respektována, dále viz odůvodnění, kap. 3.3.

–

(15) – Platný ÚP je řešen jako kompromis mezi požadavky a tlaky vyplývajícími z polohy obce vůči
krajskému městu Brnu (území metropolitní rozvojové oblasti Brno, záměry dopravní infrastruktury,
tlaky na vymezení dalších ploch pro bydlení s ohledem na výbornou dopravní dostupnost
krajského města s občanským vybavením a pracovními příležitostmi,...) a požadavky na ochranu
životního prostředí. Sídlo je obklopeno kulturní zemědělskou krajinou, která je využívána převážně
jako orná půda, z velké části je obklopeno lesními pozemky. Rozvojové plochy (s výjimkou ploch
dopravní infrastruktury) jsou vymezeny v návaznosti na zastavěné území s cílem max. šetřit
kvalitní zemědělskou půdu. Ekologická funkce krajiny je podpořena definováním podmínek
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umožňujících zvýšení ekologické funkce krajiny - je podpořena zejména vymezením prvků ÚSES,
možností realizací opatření přispívajících k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů,
budování protipovodňových a protierozních opatření, výstavba menších vodních nádrží,…
Změnami Lip2– Lip14 je toto řešení respektováno.
–

(16) - Platný ÚP podporuje stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí - pro podnikání využívá
stávající fungující výrobní areály sdružené do výrobní zóny v jižní části obce. Brownfields se
v obci nenacházejí. Požadavky na další rozvoj řeší vymezením nových ploch pro výrobu
v návaznosti na plochy stávající. Vymezením ploch se smíšeným využitím (plochy smíšené obytné
- SO) přispívá k podpoře využití urbanizovaného území pro podnikání. Platný ÚP vymezuje plochy
pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, včetně ploch veřejné infrastruktury a
dostatečných ploch pro veřejnou zeleň, umožňuje prostupnost do krajiny. V plochách stávající
zástavby vymezením ploch se smíšeným využitím vytváří podmínky pro hospodárné využití
zastavěného území, vymezuje plochy pro krátkodobou rekreaci obyvatel obce – v návaznosti na
stávající plochy navrhuje rozsáhlý sportovní areál; vymezuje plochy pro průchod pěších a
cyklistických tras; podmínkami využití umožňuje realizaci dalších tras pro pěší a cyklisty.
Změnami Lip2–Lip14 je tato koncepce respektována a dále rozvíjena (viz změna Lip10).

–

(18) - V k.ú. Lipůvka je stanovena aktivní zóna záplavového území – kromě navržených staveb
dopravní infrastruktury aktivní zóna nezasahuje do urbanizovaného území. Platný ÚP vytváří
podmínky pro zajištění preventivní ochrany území před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (sesuvy, eroze, zadržení vody v krajině, sucho,…), především v rámci
koncepce uspořádání krajiny a podmínkami definovanými pro využití ploch v krajině. Změnami
Lip2–Lip14 je tato koncepce respektována.

–

(19) - Využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů
energie platný ÚP umožňuje přípustností technické infrastruktury v rámci ploch s rozdílným
způsobem využití. Změnami Lip2–Lip14 se tato koncepce nemění.

–

(20) – Platný ÚP vytváří podmínky pro ochranu povrchových a podzemních vod a zadržení vody
v krajině jednak stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití, stanovením
podmínek využití rozvojových ploch s ohledem na ochranu vodních zdrojů; vymezením prvků
ÚSES a návrhem 2 větších vodních ploch. CHOPAV do správního území obce nezasahuje.
Změnami Lip2–Lip14 je tato koncepce respektována.

–

(21) - Vymezením ploch s rozdílným způsobem využití (zejména veřejné dopravní a technické
infrastruktury o dostatečné kapacitě) a stanovení podmínek jejich využití platný ÚP vytváří
podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, k zajištění bezpečnosti území (zejména
z hlediska zájmů obrany státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí
způsobenou činností člověka. Změnami Lip2–Lip14 se tato koncepce nemění. Změnou Lip14 je
tato koncepce podpořena vymezením plochy pro technické zázemí obce navazující na sběrný
dvůr.

2.2.2.

Zpřesnění vymezení rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os vymezených
v PÚR

AZÚR JMK zpřesňují vymezení rozvojových oblastí vymezených v PÚR – obec Lipůvka je součástí
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno s těmito úkoly pro územní plánování vztahujícími se ke
správnímu území Lipůvky (text kurzívou):


Koordinovat územní rozvoj obcí s možnostmi realizace silniční sítě. Hledat taková řešení, která
nepřipustí zatěžování zastavěných území sídel průjezdnou dopravou vyvolanou rozvojem bez
odpovídajícího řešení silniční sítě. – je řešeno platným ÚP a doplněné změnami Lip2-Lip14, viz
odůvodnění, kap. 9.5.1., odst. silniční doprava.



Vytvářet územní podmínky pro rozvoj sídel obsloužených integrovaným dopravním systémem. –
je řešeno platným ÚP vymezujícím plochy pro rozvoj bydlení, občanského vybavení a výroby,
změnami Lip2-Lip14 jsou plochy zachovány.



Vytvářet územní podmínky pro zásobení obcí metropolitní rozvojové oblasti vodou z Vírského
oblastního vodovodu při zajištění územních podmínek pro efektivní využití ostatních zdrojů pitné
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vody. – obec je zásobována ze skupinového vodovodu Blansko, s napojením na Vírský oblastní
vodovod se neuvažuje.
Správní území obce Lipůvka není zařazeno do specifické oblasti.
2.2.3.

Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Do jihovýchodní části k.ú. Lipůvky zasahuje nově dle AZÚR JMK koridor dopravní infrastruktury:


koridor silnice I. třídy DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad, včetně
souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba) sestávající:
o

úsek Česká – Lipůvka, proměnlivá šířka 100 –300m;

o

přeložka silnice II/379, proměnlivá šířka 80 –150 m.

o

plocha MÚK Lipůvka jako součást koridoru, maximální šířka 300 m

Změnou Lip2-Lip14 jsou respektovány úkoly pro územní plánování definované v AZÚR JMK pro
realizaci záměru DS46. Plocha dopravní infrastruktury 41-DS, vymezená v platném ÚP a
konfrontovaná s aktuální podrobnější dokumentací, svým rozsahem umožňuje realizaci daného
záměru. Změnou č. 2 je rozsah plochy upraven (viz odůvodnění, kap. 9.5.1.) a pro plochu 41-DS jsou
doplněny podmínky využití - nové využití plochy je: „MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379 a
obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících“, dále též MÚK Lipůvka. Upravený
rozsah plochy 41-DS, zahrnující stavby vyvolané a související, je v souladu s AZÚR. Původní
podmínky stanovené v platném ÚP, např. „řešit obsluhu navazujícího území a bezpečný průchod
krajinou – řešit přístup do přírodního zázemí jižně od obce, a to od severu a od západu včetně
obsluhy PUPFL“ jsou změnou č. 2 respektovány.
Východní okraj k.ú. Lipůvky zasahuje záměr vedení krajské sítě cyklistických koridorů Česká –
Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou. Cyklotrasa není v grafické části
ÚP vymezena plošně. Platný ÚP umožňuje vedení tras pro cyklisty definováním podmínek pro plochy
s rozdílným způsobem využití a vytváří tak podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i
rekreační využití s návaznostmi na krajskou síť. Dále viz odůvodnění, kap. 2.2.9.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Do k.ú. Lipůvky nezasahují plochy a koridory technické infrastruktury nadmístního významu.
ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
Do k.ú. Lipůvky zasahuje regionální biocentrum RBC 235 a regionální biokoridor RK 1421. V platném
ÚP jsou prvky nadmístního ÚSES vymezené v souladu s AZÚR JMK. Rozvojové plochy řešené
změnami Lip2–Lip14 do ÚSESu nezasahují.
ÚZEMNÍ REZERVY
Dle AZÚR JMK již do k.ú. Lipůvky nezasahují koridory územní rezervy.
Poznámka:
Územní rezerva koridoru dopravní infrastruktury ze ZÚR JMK, který zasahoval do jižní části k.ú.
Lipůvky v návrhu změny pro společné jednání byla zrušena. V AZÚR JMK je nahrazena koridorem
dopravní infrastruktury DS46 viz výkres II/4 Výkres širších vztahů. Dále viz odůvodnění, kap. 2.2.3.,
odst. Dopravní infrastruktura.
Koridor územní rezervy dopravní infrastruktury ze ZÚR JMK pro variantní trasu dálnice D43 (ozn.
RDS34-B, varianta "Optimalizovaná MŽP"), který zasahoval do jihovýchodní části k.ú. Lipůvky
v návrhu změny pro společné jednání byl zrušen. V AZÚR JMK je nahrazen koridorem dopravní
infrastruktury (DS41) - .I/43 Kuřim – Lysice (vně řešeného území).

13

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

2.2.4.

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje

Přírodními hodnotami území kraje zasahujícími do k.ú. Lipůvka jsou:
–

VKP Svatý Kliment

Platný ÚP respektuje přírodní hodnoty území zasahující do k.ú. Lipůvka – podmínkami definovanými
pro využití krajiny umožňuje realizaci opatření souvisejícími s šetrnými formami využívání území, se
zvyšováním biodiverzity území, se zvýšením retenční schopnosti území a ke kultivaci vodních toků,
vodních ploch,… Dále vytváří územní podmínky pro zvýšení retenční schopnosti území – v ÚP jsou
vymezeny 2 vodní plochy a další opatření jsou umožněna podmínkami využití krajiny.
Změnami Lip2–Lip14 jsou přírodní hodnoty respektovány, dále viz odůvodnění, kap. 3.3.
Kulturními hodnotami území kraje vztahujícími se ke správnímu území obce Lipůvka jsou:
–

Území s archeologickými nálezy

–

Území významných urbanistických hodnot.

Platný ÚP i změny Lip2-Lip14 respektují území s archeologickými nálezy.
V k.ú. Lipůvka se území významných urbanistických hodnot nenachází. Platný ÚP vymezuje
urbanistickou hodnotu místního charakteru - prostory urbanisticky a historicky cenné, na jejichž
ochranu definuje podmínky, dále viz odůvodnění, kap. 3.3.
Platný ÚP společně se změnami Lip2-Lip14 vytváří územní podmínky k využití kulturních hodnot vymezuje plochy pro rekreační cyklistickou dopravu, která přispěje v širších souvislostech ke
zpřístupnění kulturních hodnot a propojení oblastí a center cestovního ruchu a rekreace;
Civilizačními hodnotami území kraje vztahujícími se ke správnímu území obce Lipůvka jsou:
–

rekreační a turistická atraktivita

–

veřejná infrastruktura

Platný ÚP vytváří územní podmínky k využití civilizačních hodnot - vymezuje plochy pro rekreační
cyklistickou dopravu, která přispěje v širších souvislostech k propojení oblastí a center cestovního
ruchu a rekreace. Platný ÚP vytváří územní podmínky pro obsluhu obce veřejnou infrastrukturou,
změnami Lip2–Lip14 jsou civilizační hodnoty respektovány a dále rozvíjeny (v celé krajině jsou
umožněny trasy a stezky pro cyklisty, turisty, lyžaře, hipostezky).
2.2.5.

Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo
dosažení

Správní území obce je dle AZÚR JMK zařazeno do krajinných celků č. 27 Hořicko-Soběšický
(zahrnuje východní část k.ú. Lipůvka) a č. 30 Tišnovsko – ivančický (zahrnuje západní část k.ú.
Lipůvka).
Krajinný celek č.27 Hořicko-soběšický
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného celku č. 27 Hořicko-soběšický
(Cílová kvalita krajiny - Lesní až leso-zemědělská členitá krajina s ekologicky cennými lesními porosty,
středně velkými a malými bloky orné půdy a travních porostů) se v AZÚR JMK stanovují územní
podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit krajiny (text kurzívou):
Požadavky na uspořádání a využití území
– Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území – platný ÚP podporuje
podmínkami definovanými v krajině a urbanistickou koncepcí.
– Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika
apod.). – platný ÚP podporuje měkké formy rekreace vymezením ploch pro průchod cyklostezky,
dále podmínkami využití umožňujícími v krajině realizovat další stezky a trasy pro pěší a cyklisty.
Změnami Lip2-Lip14 jsou upraveny podmínky využití ploch v krajině tak, aby ve všech plochách
s rozdílným způsobem využití byla možnost realizace hipostezek.
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Úkoly pro územní plánování
– Platný ÚP respektuje stanovené úkoly územního plánování - vytváří územní podmínky pro
zlepšení rekreační kvality prostředí. Změnami Lip2-Lip14 jsou úkoly respektovány a dále
rozvíjeny.
Krajinný celek č. 30 Tišnovsko – ivančický
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného celku č. 30 Tišnovsko - ivančický
(Cílová kvalita krajiny - Pohledově otevřená, přehledná krajina zvlněného reliéfu v relativně snížené
poloze vůči okolí s významnými výhledy do okolních krajin s výraznými zalesněnými vyvýšeninami v
severní části, středně velké bloky orné půdy členěné krajinou vegetací, vodní toky s hodnotnými
doprovodnými porosty, pestřejší struktura využití v členitějších partiích; pohledově se uplatňující
kulturně historické a architektonické dominanty), se stanovují územní podmínky pro zachování nebo
dosažení cílových kvalit krajiny (text kurzívou):
Požadavky na uspořádání a využití území
– Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení
ekologické stability a prostorové struktury krajiny. – Platný ÚP umožňuje realizaci opatření
podmínkami využití krajiny, změnami respektováno.
– Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. - Platný ÚP umožňuje
realizaci opatření podmínkami využití krajiny, změnami respektováno.
Úkoly pro územní plánování
Platný ÚP respektuje stanovené úkoly územního plánování – podmínkami využití umožňuje členění
souvislých ploch orné půdy - doplnění zemědělsky využívané krajiny o meze, krajinnou zeleň,
umožňuje revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách; v krajině nenavrhuje plochy
umožňující realizaci objemově výrazných staveb. Změnami Lip2-Lip14 jsou úkoly respektovány.
2.2.6.

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní
studií

AZÚR JMK v řešeném území již nevymezuje plochy a koridory, ve kterých se ukládá prověření změn
jejich využití územní studií.
2.2.7.

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V AZÚR JMK je nově zařazena VPS:
– DS46 (I/43h) Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad (silnice I. třídy včetně MÚK
a všech souvisejících staveb)


Platný ÚP vč. změny č 2 je v souladu s AZÚR JMK - pro daný záměr vymezuje plochu dopravní
infrastruktury 41-DS, která je začleněna do VPS jako:
o D16 MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb
vyvolaných a souvisejících (MÚK Lipůvka); dále viz odůvodnění, kap. 9.6., změna Lip13
(DS16).

2.2.8.

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

AZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti při upřesňování a
vymezování těchto koridorů:
– DS46 - dopravní infrastruktura (platný ÚP vymezuje pro daný záměr plochu dopravní
infrastruktury 41-DS, která na jižním okraji k.ú. Lipůvka v prostoru silnice I/41 navazuje na k.ú.
Kuřim) a na východním okraji obce v prostoru silnice II/379 a jižně od něj navazuje na k.ú.
Svinošice.
– RBC 235 - ÚSES (platný ÚP vymezuje na severním okraji k.ú. Lipůvka regionální biocentrum
RBC 235 Hořický hřbet, které navazuje na k.ú. Hořice
– RK 1421 – ÚSES (platný ÚP vymezuje na západním kraji k.ú. Lipůvka regionální biokoridor RK
1421, který navazuje na k.ú. Malhostovice
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Rozvojové plochy řešené změnami Lip2–Lip14 do vymezených koridorů nezasahují.

2.2.9.

Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního
významu

AZÚR JMK vymezují v k.ú. Lipůvka vedení krajské sítě cyklistických koridorů:
–

Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou

s těmito úkoly pro územní plánování (text kurzívou):
–

V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení krajských
cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci koridorů
cyklistické dopravy v širších návaznostech

V platném ÚP není tato konkrétní trasa vymezena, realizace cyklistických tras je v platném ÚP
umožněna podmínkami využití urbanizovaného území i krajiny.


2.3.

Rozvojové plochy řešené změnami Lip2–Lip14 jsou vymezeny v lokalitách, které neomezí
budování cyklistických tras.
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)

–

Program rozvoje jihomoravského kraje 2014 až 2017

Výše uvedené územně plánovací podklady vydané krajem nemají dopad na řešení změn Lip2–Lip14 –
požadavky z těchto dokumentací pro řešení změn Lip2-Lip14 nevyplývají.
2.4.

SOULAD S POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z ÚAP

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 (ÚAP JMK)
Požadavky pro řešení změn Lip2-Lip14 z ÚAP JMK nevyplývají.
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko 2016 (ÚAP ORP Blansko,
ÚAP 2016)
V ÚAP 2016 byly v k.ú. Lipůvka definovány a vymezeny:
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Při řešení změn Lip2-Lip14 byly prověřeny a aktualizovány limity využití území dle ÚAP 2016, dále viz
odůvodnění, kap. 5.1.
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ::
Záměry řešené změnami Lip2-Lip14 se nedotýkají problémů k řešení (VTL v blízkosti zástavby, plošné
odvodnění, průtah silnice I. třídy obcí, křižovatky silnic I. a II. třídy, staré ekologické zátěže, zátěž
území z průmyslového areálu, zátěž ze silnice I. třídy, sesuvné území) vymezených v ÚAP 2016.
STŘETY ZÁMĚRU SE STÁVAJÍCÍMI LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Střety záměru se stávajícími limity využití území, které byly zjištěny ve správním území obce, jsou
řešeny v platném ÚP. Požadavky na řešení nových problémů pro platný ÚP a změny Lip2-Lip14
z ÚAP 2016 nevyplývají.
Záměry řešené změnami Lip2-Lip14 se dotýkají střetu s ochranou ZPF a PUPFL, dále viz odůvodnění,
kap. 14.; dále střetů s limity využití území (např. OP vodního zdroje, zájmové území MO,...), které
budou řešeny v navazujících řízeních.
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VYVÁŽENOST PILÍŘŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
Podle vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek má obec Lipůvka hodnocen pilíř
hospodářský a soudržnosti obyvatel hodnocen kladně, životní prostředí je hodnoceno spíše negativně.
Klíčové faktory charakterizující např. hygienu životního prostředí, vodní režim a ochranu přírody a
krajiny jsou hodnoceny převážně negativně. Stejně indikátory jako je např. změna výměry zemědělské
půdy je hodnocen negativně. Naopak hospodářské podmínky charakterizované vyšším podílem
ekonomicky aktivních osob vyjíždějících za prací a nižším podílem nezaměstnaných než je průměr
v ORP a dále vyšší daňová výtěžnost a ekonomicky atraktivní území jsou hodnoceny pozitivně. Dále
jsou pozitivně hodnoceny klíčové faktory – sociodemografické podmínky (růst počtu obyvatel, kladný
přirozený přírůstek, migrační saldo apod.) a veřejná infrastruktura. Je zde registrován vyšší podíl ploch
občanské vybavenosti a vyšší počet dokončených bytů. Platný ÚP s podporou změn Lip2-Lip14 je
řešen tak, aby kladné stránky byly podpořeny a dopad negativních stránek, viz odůvodnění, kap.
2.2.1., kap. 3.2.
ZÁMĚRY
Ve výkrese záměrů je zakreslen záměr mimoúrovňového křížení silnic I/43 a II/379. Záměr je
v platném ÚP zohledněn vymezením ploch dopravní infrastruktury (41-DS) – rozsah plochy je změnou
č. 2. upraven, viz kap. 9.5.1., odst. Silniční doprava.
Do k.ú. Lipůvky dále zasahuje okrajově záměr cyklostezky krajského významu a záměr hipostezky.
Záměry nejsou v platném ÚP vymezeny plošně. Realizace cyklostezek je v krajině umožněna
definováním podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. V rámci řešení změn
Lip2-Lip14 byly do podmínek využití krajiny doplněny hipostezky.
PROBLÉMY
Problémy, které byly zjištěny ve správním území obce, jsou řešeny v platném ÚP, požadavky na
řešení nových problémů pro platný ÚP a změny Lip2-Lip14 z ÚAP nevyplývají.
3. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ZMĚN LIP2-LIP14 S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, S PODMÍNKAMI PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZEJMÉNA S POŽADAVKY
NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A
POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
3.1.

SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cílem řešení je vytvořit územní předpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu
uspořádání a využití území, při respektování stávajících hodnot území:
Změny Lip2-Lip14 jsou řešeny v souladu s cíli a úkoly územního plánování - jsou rozsahu a
charakteru, který tento soulad i nadále zachovává.


Jsou respektovány podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území, viz odůvodnění, kap. 3.3.



Změny jsou řešeny s ohledem na udržitelný rozvoj území definovaný v platném ÚP, viz
odůvodnění, kap. 3.2. Jsou respektovány priority územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území formulované v rámci PÚR, viz odůvodnění, kap. 2.1. Řešení změn vychází z priorit
pro zajištění udržitelného rozvoje kraje formulovaných v rámci AZÚR JMK, viz odůvodnění,
kap. 2.2.

17

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

3.2.

SOULAD S PODMÍNKAMI PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Dle Rozboru udržitelného rozvoje území ÚAP ORP Blansko 2016, je území obce Lipůvka
vyhodnocováno jako součást oblasti „Jihozápad“ takto:
Příznivé životní prostředí
V obci Lipůvka je životní prostředí hodnoceno nepříznivě, a to z důvodu existence hlavní dopravní osy
(silnice I/43 a napojení na tuto silnici silnicí II/374), kde v návaznosti na tyto silnice je vyšší zatížení
hlukem ze silniční dopravy. V k.ú. Lipůvka se nachází sesuvné území a stará ekologická zátěž bývalé
skládky.
Zastavitelné plochy pro bydlení a rekreaci, řešené změnami Lip2–Lip14, se nacházejí v okrajových
částech obce v příznivém prostředí, tedy v území mimo negativní vlivy z dopravy, mimo sesuvná
území a staré ekologické zátěže. Jedná se o tyto zastavitelné plochy:
–

plocha rekreace rodinné (Z2/01-Rr), viz změna Lip2

–

plocha smíšená obytná (Z2/02-SO, viz změna Lip5

–

plocha smíšená obytná (7a, 7b, 7c), plocha veřejných prostranství (7c, Z2/05), viz změna Lip6

–

plocha bydlení (Z2/03-B), viz změna Lip8

–

plocha zeleně zahrad (Z2/04-Zz); viz změna Lip12

Pro posílení pilíře příznivého životního prostředí jsou v platném ÚP na jihovýchodním a jihozápadním
okraji obce vymezeny rozvojové plochy dopravní infrastruktury (41-DS, 43-DS), které část dopravy
převedou mimo zastavěné území. Ke zlepšení přispěje zejména realizace dálnice D43 (mimo řešené
území).
Změnou Lip14 je vymezena na jihozápadním okraji obce plocha pro technické zázemí obce, která
bude od stávající obytné zástavby odcloněna veřejným prostranstvím s pásem izolační zeleně.
Hospodářský rozvoj, soudržnost společenství obyvatel
Hospodářský pilíř a pilíř soudržnosti společenství obce Lipůvka je hodnocen příznivě – dobré dopravní
napojení, blízkost pracovních příležitostí, nízká nezaměstnanost, vysoký počet dokončených bytů.
Změnou Lip10 jsou vytvořeny územní podmínky podporující možnost podnikat na vlastních pozemcích
v území jihozápadně od centra. Změnou Lip6 jsou vytvořeny územní podmínky pro doplnění pěších
propojení – umožňující propojení urbanizovaného území v jihovýchodní části obce s centrem a
zastávkami veřejné dopravy.
Ostatní záměry řešené změnami Lip2–Lip14 jsou charakteru, který nemá vliv na hospodářský rozvoj a
soudržnost společenství obyvatel obce.
3.3.

SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU HODNOT ÚZEMÍ

Ochrana kulturních hodnot
Správního území Lipůvky se týkají tyto kulturní hodnoty chráněné legislativně (nemovité kulturní
památky zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek):
–

r.č. 24985/7-517 – farní kostel sv. Cecilie

–

r.č. 36776/7-516 – zřícenina kostela sv. Klimenta

–

r.č. 29008/7-518 - boží muka

V platném ÚP byly dále vymezeny kulturní hodnoty místní (nejsou chráněny legislativně):
–

prostory urbanisticky a historicky cenné

–

významné stavební dominanty

–

místa jedinečných výhledů

–

památky místního významu
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Záměry a plochy řešené změnami Lip2–Lip14 nezasahují do kulturních hodnot území vymezených
platným ÚP.
Změnou ÚP jsou doplněny podmínky ochrany míst jedinečných výhledů, kdy je připuštěno přemístění
místa výhledů v případě, že novým umístěním bude i nadále zachován jeho účel (nové místo bude
v dané lokalitě vybráno tak, aby byl výhled na sledovaný jev zachován). Jedná se o obdobu
podmínek, které jsou v platném ÚP definovány pro ochranu památek místního významu, kde
přemístění objektů drobné architektury je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde
k narušení hodnoty stavby.
Ochrana přírodních hodnot
V k.ú. Lipůvka jsou zastoupeny tyto přírodní hodnoty chráněné legislativně:
–

Obecně chráněná území přírody a krajiny
o

–

VKP, skladebné prvky ÚSES

Registrované významné krajinné prvky (VKP)

o VKP Svatý Kliment
Poznámka – rybník Bukovec zakreslený v platném ÚP jako VKP, není jako VKP evidovaný
V platném ÚP byly dále vymezeny přírodní hodnoty místní (nejsou chráněny legislativně):


ekologicky cenné plochy - jedná se o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin,

Záměry a plochy řešené změnami Lip2–Lip14 nezasahují do přírodních hodnot území vymezených
platným ÚP.
ochrana civilizačních hodnot
Civilizační hodnoty spočívají dle platného ÚP ve vybavení obce veřejnou infrastrukturou:
–

kvalitní dopravní infrastruktura (dopravní obslužnost, napojení obce na hromadnou dopravu)

–

technická infrastruktura (plynofikace, zásobování vodou, kanalizace napojená na ČOV)

–

veřejné občanské vybavení (MŠ, ZŠ, zdravotní středisko, obecní úřad, disponibilní plocha pro
rozvoj)



Změny Lip2–Lip14 respektují civilizační hodnoty definované v platném ÚP; záměry a plochy
řešené změnami Lip2–Lip14 jsou rozsahu a charakteru, který nemá dopad do civilizačních hodnot
území.

Řešené území je možno klasifikovat jako území s archeologickými nálezy - při zemních pracích bude
postupováno v souladu s platnou legislativou.
3.4.

SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změny Lip2–Lip14 kladou minimální nároky na nezastavěné území, dále viz odůvodnění, kap. 10.
Změnou Lip4 je zastavitelná plocha převedena zpět do krajiny, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.,
9.4.1.
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4. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO
PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Změny Lip1–Lip14 jsou zpracovány tak, aby byla provázána s textovou a grafickou částí vydaného
(platného) ÚP Lipůvka.
Změnou byla textová a grafická část ÚP dále upravena. Tyto úpravy již nejsou označeny jako další
změny v pořadí (Lip14,……), protože se týkají uvedení platného ÚP do souladu s nadřazenou
dokumentací, s platnou legislativou, nebo se týkají odstranění jevů, které již do k.ú. Lipůvky
nezasahují, odstranění přílišných podrobností, apod.:
–

aktualizace zastavěného území – viz odůvodnění, kap. 9.1. – zohledněno v textové a grafické
části

–

úprava názvů kapitol výroku nebo jejich doplnění - názvy kapitol výroku jsou upraveny nebo
členěny dle novely vyhlášky 500, což vyvolalo úpravy textu v některých kapitolách a podkapitolách
(např. úprava znění názvu kap. c), d), e), f); h), l), doplnění odstavce Urbanistická kompozice

–

doplnění nové podkapitoly výroku - definice uváděných pojmů, viz výrok, kap. f)4.

–

aktualizace podmínek využití definovaných pro zastavitelné plochy a plochy přestavby ve výroku,
v kap. c)2, c)3; úprava textu se např. týkala střetů s technickou infrastrukturou u těch jevů, které
byly v rámci aktualizace limitů využití území a jejich ochranných pásem, zrušeny, např.:

–

–

o

byl zrušen text týkající se OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratka-Pisárky (ve
výkrese II/1 Koordinační výkres bylo OP zrušeno již v rámci změny Lip1)

o

byl upraven text vztahující se k ochraně PUPFL - u rozvojových ploch z platného ÚP
(vyjma plochy 12-Rr) již není zmínka o výjimce blíže specifikována

úprava podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
o

byly doplněny podmínky využití ploch v urbanizovaném území (B, SO, U), dále viz
odůvodnění, kap. 9.3.2.2. Zdůvodnění úpravy podmínek ploch s rozdílným způsobem
využití, definovaných v platném ÚP

o

byly upraveny nebo doplněny podmínky využití ploch v krajině (N, E, P, L, SM, SX), dále
viz odůvodnění, kap. 9.4.1.

úprava prostorových regulativů spočívající v
o

upřesnění, přeformulování a v podrobnější specifikaci prostorových regulativů (některé
termíny jsou vysvětleny ve změnami doplněné kapitole f)4. výroku, např. intenzita využití
stavebních pozemků, výšková regulace zástavby,…) s rozdělením, zda se prostorová
regulace týká využití ploch stabilizovaných nebo rozvojových, viz výrok, kap. f)1.

o

stanovení nových regulativů s podporou platné legislativy umožňující definovat např.
rozsah výměry stavebních pozemků, intenzitu využití stavebních pozemků – využito u
ploch bydlení - B, ploch smíšených obytných – SO a ploch rekreace rodinné – Rr, dále viz
odůvodnění, kap. 9.3.2.3. Zdůvodnění úpravy podmínek prostorového uspořádání…

o

upřesnění výškové regulace zástavby, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.3. Zdůvodnění
úpravy podmínek prostorového uspořádání…

–

úprava VPS – úprava výčtu staveb a rozsahu ploch vymezených pro možnost vyvlastnění a pro
možnost uplatnění předkupního práva, viz odůvodnění, kap. 9.6., 9.7.

–

úprava podmínek pro ochranu hodnot území – viz odůvodnění, kap. 3.3.

–

koncepce dopravní infrastruktury – úprava textové části výroku – např. kap. c)2., c)3., d)1, g),... a
grafické části výroku (výkres I/2 Hlavní výkres, I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a
asanací) a odůvodnění (výkres II/1 Koordinační výkres), která vyplynula zejména z požadavků
Ministerstva dopravy (změna názvu plochy 41-DS, odstranění podrobností týkajících se návrhu na
změny značení silnic, druhů křižovatek apod.; požadavek na úpravu rozsahu plochy), dále viz
odůvodnění, kap. 9.5.1.
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Změnami Lip2–Lip14 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 využito.
5. VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A
SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,
POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ
5.1.

VYHODNOCENÍ SOULADU ZMĚNY S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ochrana veřejného zdraví – změny Lip2-Lip14 nenavrhují rozvojové plochy a koridory do území
ohroženém negativními vlivy z dopravy, výroby… Ve změně Lip14 je řešeno odclonění stávající
obytné zástavby od navržené plochy pro technické zázemí obce izolační zelení, dále viz odůvodnění,
kap. 9.3.2.1. Zdůvodnění návrhu řešení změn Lip2-Lip14 a podmínek pro využití ploch.
Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami – změny Li2-Lip14 nenavrhují rozvojové plochy a
koridory do území ohroženém přívalovými (extravilánovými) vodami a svým řešením tyto negativní
jevy nevyvolávají.
Ochrana před povodněmi – do k.ú. Lipůvka částečně zasahuje záplavové území Q100 vodního toku
Kuřimka a aktivní zóna záplavového území. Změny Lip2-Lip14 nenavrhují rozvojové plochy a koridory
do území ohrožených záplavou.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany, obrana a bezpečnost státu
Obecné podmínky:
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:


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



výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů



výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení



výstavba vedení VN a VVN



výstavba větrných elektráren



výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)



výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem



výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)



výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)

V rámci změn Lip2-Lip14 byly prověřeny limity týkající se zájmového území Ministerstva obrany. Do
správního území obce zasahují tyto limity:
–

ochranné pásmo radiolokačního zařízení
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závazného stanoviska Ministerstva obrany. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových
stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren,
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena
nebo zakázána.

–

koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby
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V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující
30 m nad terénem jen na základě stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize může být
výstavba omezena.
–

trasa mikrovlnného spoje
V tomto vymezeném území trasy mikrovlnného spoje (Fresnelova zóna) ze stanoviště Sýkoř Hády lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného
stanoviska Ministerstva obrany.

Střet zastavitelných ploch s limity zájmového území Ministerstva obrany bude řešen až v navazujících
řízeních při řešení konkrétních záměrů, což je definováno v podmínkách využití pro zastavitelné
plochy 7a, 7b, 7c, Z2/01, Z2/03, Z2/04, Z2/06, viz výrok, kap. c)2. Podmínka je stanovena pouze pro
rozvojové plochy řešené změnou, a pouze ty, ve kterých je umožněna realizace nadzemních staveb.
Změny Lip2-Lip14 nevyvolávají požadavky na obranu a bezpečnost státu. Rozvojové plochy jsou
začleněny do ploch s rozdílným způsobem využití, které neumožňují realizaci vícepodlažní zástavby.
Změny Lip2-Lip14 nevyvolávají požadavky na obranu a bezpečnost státu.
Civilní ochrana - změny Lip2-Lip14 nevyvolávají požadavky na koncepci ochrany obyvatelstva obce
Lipůvka. Objekt požární ochrany je respektován.
Požární ochrana – řešení změn Lip2-Lip14 nemá dopad na požární bezpečnost obce, dále viz
odůvodnění, kap. 9.5.2., odst. Zabezpečení požární vodou.
Ochrana ložisek nerostných surovin, stará důlní díla – v k.ú. Lipůvka se nenachází ložiska nerostných
surovin, chráněné ložiskové území, nenachází se plochy těžby, stará důlní díla.
Ochrana památek – zastavitelné plochy řešené změnami Lip2-Lip14 nemají dopady do památkově
chráněných objektů ani do jejich okolí.
Ochrana dopravní infrastruktury - změny Lip2-Lip14 nezasahují do silničního ochranného pásma. Do
správního území obce zasahuje OP leteckého zabezpečovacího zařízení (radar Sokolnice). Střet
zastavitelných ploch s OP leteckého zabezpečovacího zařízení bude řešen až v navazujících řízeních
(zastavitelné plochy řešené změnou připouští stavby o max. 2 nadzemních podlažích). Dále viz odst.
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany, obrana a bezpečnost státu, v této kapitole.
Ochrana technické infrastruktury - změna Lip12 zasahuje do OP nadzemního vedení VN, do OP a
bezpečnostního pásma VTL plynovodu; změna Lip14 zasahuje do OP kanalizačního sběrače a do
zatrubněného vodního toku. Střet bude řešen v navazujících řízeních, což je definováno
v podmínkách využití rozvojové plochy Z2/04, Z2/06, viz výrok, kap. c)2.
Ochrana přírody a krajiny – změny Lip2-Lip14 nemají dopady do území ochrany přírody.
Ochrana vodních zdrojů – změna Lip2 (plocha Z2/01-Rr) zasahuje do ochranného pásma vodního
zdroje – střet bude řešen v navazujících řízeních, což je definováno v podmínkách využití rozvojové
plochy Z2/01, viz výrok, kap. c)2.
Poddolovaná území – nejsou v řešeném území změn registrována.
Bodové ekologické zátěže – v k.ú. Lipůvka se nacházejí 2 lokality starých ekologických zátěží (bývalé
skládky) změny Lip2-Lip14 nenavrhují rozvojové plochy do území ohrožených ekologickou zátěží.
Sesuvné území – v k.ú. Lipůvka se nacházejí sesuvná území – změny Lip2-Lip14 nenavrhují
rozvojové plochy do sesuvných území.
Ochrana ZPF a PUPFL – změny Lip2-Lip14 zasahují do zemědělské a lesní půdy, viz odůvodnění,
kap. 14.1., 14.2.
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Soulad limitů využití území s ÚAP 2016
Při řešení změn Lip2-Lip14 byly upraveny a doplněny aktuální limity využití území dle ÚAP 2016 na
celém správním území obce:
–

byly upřesněny trasy technické infrastruktury (převážně nadzemní vedení vn)

–

byly doplněny trasy realizované technické infrastruktury (vodovodní řady, kanalizační sběrače
včetně objektů, vedení STL plynovodu, elektronické komunikační sítě)

–

byly upraveny limity týkající se zájmů Ministerstva obrany – viz výše v této kapitole

–

z grafické části ÚP (výkres II/1 Koordinační výkres) byl vypuštěn limit „VKP rybník Bukovec“

5.2.
VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE
§50 SZ

5.2.1. 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:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno
(koordinované stanovisko)
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (vydá 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, Poříčí
18, Blansko
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, 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 ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení
ochrany územních zájmů Brno
5.2.1.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu,
Brno
(stanovisko ze dne 28.01.2019, doručeno 01.02.2019)
A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP)
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF posoudil
předmětný návrh změn územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2
zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhům změn územního plánu Lipůvka
označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13“.
U předložených návrhových ploch byla textovou částí odůvodnění prokázána řádným způsobem
potřeba a nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití.
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Návrhová plocha V2/01-Rr se způsobem využití rodinná rekreace navazuje bezprostředně na
zastavěné území obce. Svým tvarem a lokalizací plochy nevytváří nežádoucí proluky, nenarušuje
organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků zemědělského půdního fondu. Návrhová plocha
Z2/05-U je v současnosti vymezena ve stávajícím zastavěném území jako stabilizovaná plocha pro
bydlení, návrh řeší změnu na plochu veřejného prostranství. Návrhová plocha Z2/04-Zz je navržena
jako plocha sídelní zeleně – zeleň zahrad, svým plánovaným využitím zůstane i nadále součástí ZPF.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že předložené návrhové plochy komplexně odpovídají
velikosti a skutečným potřebám sídla a navržený zábor zemědělské půdy lze považovat za
nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany ZPF, jak stanoví ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.
Vyhodnocení:
Bere 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 dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného
zákona uplatňuje stanovisko k předloženým „Návrhům změn územního plánu Lipůvka označených
Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13“ v tom smyslu, že k nim nemá
připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
3. Z hlediska zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, uplatňuje k předloženým „Návrhům změn územního plánu Lipůvka
označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13“ stanovisko v tom
smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženým návrhům připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
4. 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.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí konstatuje, že nemá k předloženým „Návrhům změn územního
plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13“
připomínky.
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Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženým „Návrhům změn územního plánu
Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13“ připomínky.
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.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), uplatňuje za použití
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o PK) následující stanovisko k
návrhu změn ÚP Lipůvka a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků.
Odůvodnění: KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2
stavebního zákona uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně
plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
Vyhodnocení:
Bere 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). V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.2.1.2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
(stanovisko ze dne 18.01.2019, doručeno 18.01.2019, chyba v psaní opravena 10.06.2019)
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 změn Územního
plánu Lipůvka označených jako Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 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 předloženému návrhu změn Územního plánu Lipůvka označených jako Lip2, Lip3, Lip4,
Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 připomínky.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů,
uplatňujeme k předloženému návrhu změn Územního plánu Lipůvka označených jako Lip2, Lip3, Lip4,
Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 následující připomínky:
V kapitole c)2. Vymezení zastavitelných ploch - požadujeme ve všech plochách dotčených ochranným
pásmem lesa ponechat respektování ochranného pásma lesa min 20 m. Tuto podmínku požadujeme
zachovat. Tato podmínka vychází z ust. § 22 lesního zákona, kdy se stavebníci mohou dostat při
svém nerozvážném požadavku umisťovat stavby blíže než je průměrná výška stromu ve své zralosti
do rozporu se zásadami bezpečnosti, v době nepředvídatelných silných větrů, sněhových kalamit
mohou i zdravé stromy být v důsledku těchto přírodních živlů zlomeny či vyvráceny a tím dochází k
ohrožení bezpečnosti osob a majetku. I tato podmínka bude řešena samostatně při jednotlivých
akcích.
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Lip 7 – nesouhlasíme se změnou lesa hospodářského na krajinnou zeleň vymezením plochy K1-SX o
ploše 0,4172 ha a jejím trvalým odnětím z pozemků určených k plnění funkcí lesa s odůvodněním, že
bude posílena biodiverzita krajiny s tím, že smrková monokultura bude nahrazena smíšeným
porostem (změna Lip7 kap. 9.4.1. str. 30). Dále je tato změna popsána v kap. 14.2. str. 49, kde je
uvedeno, že se jedná o trvalé odnětí smíšeného porostu se zastoupením borovice, smrku, dubu a
podstatné příměsi melioračních dřevin. Takto popsaná změna je neakceptovatelná a odůvodnění
zavádějící. Na části z uvedené lesní plochy se již několik let nachází holina, jako nezákonný stav.
Tento nezákonný stav lze odstranit pouze postupem stanoveným lesním zákonem. Z dalšího popisu
vyplývá, že se nejedná o smrkovou monokulturu, ale o smíšený lesní porost. Lesní porosty jsou
popsány v platných lesních hospodářských osnovách, z nichž jsou citovány i další údaje jako je
zastoupení lesních dřevin a lesní typ. Stávající legislativa neumožňuje vytváření smrkových
monokultur, zalesnění lesních pozemků je vymezeno cílovým hospodářským souborem a lesní
pozemky jsou zařazeny do typologického systému na základě jejich terénních, půdních a vegetačních
vlastností. Typologický systém slouží pro klasifikaci trvalých ekologických podmínek lesů, které jsou
podrobně vyhodnocovány a vytváří podklady pro vhodné lesnické hospodaření. Typologický systém
se skládá z lesních vegetačních stupňů, ekologických řad, edafických kategorií, souborů lesních typů
a lesních typů. Les je významným stabilizačním prvkem v krajině, kdy hodnota lesního ekosystému
vytváří ekologickou stabilitu a biodiverzitu krajiny. Funkci lesa nelze zaměňovat s veřejnou krajinnou
zelení. Právě zachováním lesa dojde k posílení biodiverzity a ke stabilizaci ekologické rovnováhy v
daném území. Územní plán nemůže doporučovat či určovat způsob hospodaření na lesních
pozemcích či posuzovat jejich dosavadní způsob využití. K tomu jsou určeny osoby s platnou licencí
vydanou dle lesního zákona. Z doložených materiálů dále není zřejmé, kterých konkrétních pozemků
se navrhovaná změna – trvalé odnětí týká (p.č. 1077/5 o vým. 0,1370 ha, p.č. 1077/14 o vým. 0,0717
ha, p.č. 1077/4 o vým. 0,0894 ha, p.č. 1077/16 o vým. 0,0058 ha, celkem 0,3039 ha).
Vyhodnocení:
Na základě uplatněného nesouhlasného stanoviska dotčeného orgánu nebude změna Lip 7 dále
pořizována. Po následné konzultaci, která se uskutečnila dne 10.06.2019 na OŽP MěÚ Blansko,
dotčený orgán potvrdil odůvodnění svého nesouhlasu a nevidí důvod změny svého postoje vůči
odnímání dané části lesa ve prospěch jiného funkčního zařazení, naopak bude řešit napravení
nezákonného stavu.
Vyhodnocení zhotovitele - změna Lip7 byla zrušena, dále viz odůvodnění, kap. 12.2.
Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k předloženému návrhu změn Územního plánu
Lipůvka označených jako Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13
připomínky:
- bod e) 2. Územní systém ekologické stability - str. 82
- nesouhlas s realizací staveb, komunikací, stezek pro koně a cyklisty v interakčních prvcích z důvodu
poslání těchto prvků (šíře prvku dosahuje max. 5 -10 m)
- nesouhlasíme s plošným zvyšováním všech staveb v obci o podkroví, které nepřispívá k ochraně
krajinného rázu, proto požadujeme zachování stávajícího stavu – str. 52 – bod 2.1.
- bod 16 a 17 – str. 88
přesunout z „Přípustného využití“ - výběhy a ohrady pro dobytek, koně, … do „Podmínečně
přípustných“, z důvodu ochrany půdy před erozí a prostupnosti krajiny.
Vyhodnocení:
Na základě uplatněného stanoviska dotčeného orgánu a po následné konzultaci, která se uskutečnila
dne 10.06.2019 na OŽP MěÚ Blansko, trvá dotčený orgán na nesouhlasu s realizací staveb,
komunikací, stezek pro koně a cyklisty v interakčních prvcích z důvodu poslání těchto prvků (šíře
prvku dosahuje max. 5 -10 m) a přesunutí do „Podmínečně přípustných“ – možnost využití ploch pro
výběhy a ohrady pro dobytek, koně… z „Přípustného využití“.
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Vyhodnocení zhotovitele - připomínka byla akceptována a zapracována, dále viz odůvodnění,
kap. 12.2.
Po vysvětlení podmínek z hlediska prostorové regulace bere na vědomí, že změnami nedochází
k plošnému zvyšování staveb v obci o podkroví, stav zůstává zachován.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k předloženému návrhu změn
Územního plánu Lipůvka označených jako Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12,
Lip13 žádné připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů nemáme k předloženému návrhu změn Územního plánu Lipůvka
označených jako Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.2.1.3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko do společného jednání o návrhu Změny neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek do
projednání návrhu Zadání Změn. Návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným
referentem na společném jednání, S předloženým řešením dotčený orgán souhlasil.
5.2.1.4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
(stanovisko ze dne 03.01.2019, doručeno 04.01.2019)
K výše uvedeným návrhům změn Územního plánu Lipůvka, označeným jako Lip2 – Lip13, vydáváme
z hlediska zájmů sledovaných památkovým zákonem jako příslušný orgán státní památkové péče
souhlasné stanovisko.
Odůvodnění
V katastrálním území Lipůvka se nachází tři kulturní památky registrované v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR a několik památek místního významu. Žádná z nich však neleží v
bezprostřední blízkosti navrhovaných změn, tudíž nedojde k jejich ovlivnění.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.2.1.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko
Stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek ani do
projednání návrhu Zprávy o uplatnění ÚP Lipůvka, obsahující Pokyny pro zpracování změn ÚP.
5.2.1.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek ani do
projednání návrhu Zprávy o uplatnění ÚP Lipůvka, obsahující Pokyny pro zpracování změn ÚP.
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5.2.1.7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště
Blansko
(stanovisko ze dne 11.01.2019, doručeno 14.01.2019)
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
změn Územního plánu Lipůvka Lip2 – Lip13 vydává stanovisko, ve kterém dle ustanovení § 50 odst. 2
zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzhledem k nutnosti eliminace potenciálních zdravotních rizik
pro populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 4,
§ 30 a § 34 zákona č. 258/2000Sb. mj. ve spojení s ustanoveními nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o
ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů požadujeme v
Textové části ÚP Lipůvka uvést následující podmíněnost ve znění:
Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného
zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na
základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty
hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a
to vč. zátěže ze záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze
důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu).
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými
právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi, žadatel o vydání územního
rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě podle § 77 odst. 3 zákona č.
258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku provedené
podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. a návrh opatření k ochraně před hlukem.
Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území
umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného
zdraví na úseku hluku případně vibrací.
Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková
hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní
hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na
hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v územně plánovací dokumentaci,
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.
Problematiku doporučuji souhrnně uvést v samostatné kapitole – např. Obecné podmínky či Ochrana
zdraví obyvatel.
Odůvodnění: KHS JmK posoudila předmětný návrh z hlediska ochrany veřejného zdraví a vzhledem
k nutnosti eliminace resp. minimalizace potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou
rizikovým faktorům životních podmínek uplatnila požadavky uvedené ve výrokové části tohoto
stanoviska a to m.j. ve smyslu ustanovení § 30, § 34 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších změn a
doplňků, a ustanovení právních předpisů souvisejících a to především s přihlédnutím k vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití ve smyslu využití přípustného,
nepřípustného a podmíněně přípustného v obecné rovině. Splnění výše uvedených podmínek by mělo
zamezit nevhodnému umístění uvažovaných záměrů a umožnit koncepční urbanistické řešení a
ochranu veřejného zdraví. Pozn. Pořizovatele: Do úplného odůvodnění, které stanovisko obsahuje, je
možné nahlédnout ve spise u Pořizovatele.
Vyhodnocení:
Výše uvedené požadavky budou ve výroku změny ÚP zohledněny s výjimkou odkazů na konkrétní
právní předpis.
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Vyhodnocení zhotovitele - připomínka byla akceptována a zapracována, dále viz odůvodnění,
kap. 12.2.
5.2.1.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno
Stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek ani do
projednání návrhu Zprávy o uplatnění ÚP, obsahující pokyny Změn.
V k.ú. Lipůvka nejsou evidována chráněná ložisková území ani ložiska nerostných surovin.
5.2.1.9. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16
Stanovisko do společného jednání o návrhu Změn neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek ani do
projednání návrhu Zprávy o uplatnění ÚP, obsahující pokyny Změn.
V k.ú. Lipůvka nejsou evidována chráněná ložisková území, ložiska nerostných surovin ani dobývací
prostory.
5.2.1.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015
Praha 1
(stanovisko ze dne 19.12.2018, doručeno dne 20.12.2018)
S návrhem změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12 s Lip 13 Územního plánu
Lipůvka souhlasíme bez připomínek.
Odůvodnění:
Na území obce Lipůvka se nevyskytují žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené
prognózní zdroje, vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Pouze do východního okraje
katastru částečně zasahuje ložisko nevyhrazených nerostů – stavebního kamene č. 3095400 Šebrov
– Svinošice, které je ovšem součástí pozemku. Nicméně toto ložisko není návrhem výše uvedených
změn ÚP Lipůvka nijak dotčeno.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.2.1.11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha1
(stanovisko ze dne 01.02.2019, doručeno dne 01.02.2019)
Z hlediska drážní, letecké, vodní a letecké dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změn
označených Lip2 – Lip13 územního plánu Lipůvka a požadavky neuplatňujeme, jelikož nejsou dotčeny
námi sledované zájmy.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy souhlasíme s
projednávaným návrhem změn označených Lip2 – Lip13 územního plánu Lipůvka, protože naše
zájmy jsou respektovány.
Odůvodnění:
Ad) Doprava na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy
Upozorňujeme na překlep v grafické části návrhu v koordinačním výkrese, kde je chybně uvedena
silnice I/41 místo správné I/43.
Vyhodnocení:
Název silnice je v koordinačním výkrese uveden dvakrát, chybně je pouze uvedeno číslo silnice v jižní
části k.ú. “směr Brno“. Správně má být 1/43. Překlep bude opraven.
Vyhodnocení zhotovitele - připomínka byla akceptována a zapracována, dále viz odůvodnění,
kap. 12.2.
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5.2.1.12. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů,
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno
(stanovisko ze dne 08.01.2019, doručeno dne 08.01.2019)
Ministerstvo obrany ČR vydává souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany ČR v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z
pozice dotčeného orgánu.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO-ČR na zajišťování
obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona,
připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva obrany ČR v
souladu s uplatněnými požadavky MO-ČR k návrhu zadání ÚPD.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.3.

VYHODNOCENÍ STANOVISKA KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE §50 ODST. 7)SZ

5.3.1. Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle §50 odst. 7)SZ
(č.j. JMK 53963/2019 ze dne 10.04.2019, doručeno 12.04.2019)
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 návrhům změn územního plánu (dále také ÚP) Lipůvka
označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 (dále také jen „změny“).
Spolu s řešením uvedených dílčích změn je současně ÚP Lipůvka uváděn do souladu s nadřazenou
územně plánovací dokumentací – Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ), sděluje po
obdržení stanovisek a připomínek, po vzájemných konzultacích a po posouzení dle § 50 odst. 7
stavebního zákona následující stanovisko:
5.3.1.1. Základní údaje o návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4,
Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13
Pořizovatel:

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad

Projektant:

Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Příkop 8, Brno, ved. projektant Ing.
arch. I. Golešová

Datum zpracování:

říjen 2018

Řešené území: katastrální území Lipůvka
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5.3.1.2. Posouzení návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5,
Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13 z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen Aktualizace č. 1
PÚR ČR) patří území části obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) do
metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a
ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím
faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním
koridorem. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno –
Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty – silnici I/43, koridor
připravované rychlostní silnice R43 (dle současné právní úpravy dálnice D43) a železniční trať č. 260.
Na základě upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) je
správní území obce Lipůvka součástí rozvojové oblasti OB3 – Brno a je dotčeno jednou z variant
řešení dálnice D43.
Jako součást řešených změn byl vymezen koridor územní rezervy pro variantu trasy dálnice D43,
označenou RDS34-B (varianta "Optimalizovaná MŽP").
Z předloženého návrhu změn je zřejmé, že v ÚP a v návrhu změn byly respektovány či řešeny
republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území dle kapitoly 2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR,
zejména jsou zohledněny článek (14) priorit (tj. ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území), článek (16) priorit (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu
života a hospodářský rozvoj území) a článek (22) priorit (tj. rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu).
B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), byly Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016.
ÚP Lipůvka není v rozporu s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK. ÚP Lipůvka a řešené změny zohledňují
relevantní body priorit, podporují zejména naplňování bodu (8) priorit (tj. vytvářet územní podmínky
pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury), bodu (14) priorit (tj. podporovat péči o
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území) a bodu (16)
priorit (tj. (tj. podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území
kraje).
Správní území obce Lipůvka je dle zpřesnění v ZÚR JMK součástí OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno; řešení ÚP Lipůvka včetně řešených změn odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti.


Dle kapitoly D vymezují ZÚR JMK ve správním území obce Lipůvka plochy a koridory nadmístního
významu:



RDS34-B – koridor územní rezervy pro dálnici D43 úsek Kuřim – Lysice; varianta „Optimalizovaná
MŽP“



plochy a koridory regionálního ÚSES – regionální biocentrum RBC 235 a regionální biokoridor RK
1421



koridor cyklistické trasy krajské cyklistické sítě Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora –
Lysice – Skalice nad Svitavou

V rámci řešení změn je v ÚP Lipůvka nově vymezen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury
pro variantní trasu dálnice D43. Koridor je trasován v nezastavěném území západně od obce a je v
ÚP vymezen v šíři 400 m, na základě konzultace se zástupci ŘSD nebyl oproti ZÚR JMK koridor v
šířkovém parametru zpřesněn.
Prvky nadmístního ÚSES jsou vymezeny v platném ÚP v souladu se ZÚR JMK. Rozvojové plochy
řešené změnami do ÚSES nezasahují.
Součástí vedení krajské cyklistické trasy Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice –
Skalice nad Svitavou jsou již zbudované cyklostezky Lipůvka – Lažany a Lipůvka – Kuřim. Platný ÚP
umožňuje vedení tras pro cyklisty definováním podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a
vytváří tak podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití s návaznostmi
na krajskou síť.
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V ÚP Lipůvka jsou respektovány přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území kraje (dle kapitoly E
ZÚR JMK), řešené změny nemají vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních a kulturních hodnot.
Ve vztahu k civilizačním hodnotám přispívají změny ke zlepšení obslužnosti území veřejnou
infrastrukturou.
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinných typů č. 27 Hořicko-soběšický (východní
část k. ú. Lipůvka) a č. 30 Tišnovsko–ivančický (západní část k.ú. Lipůvka). ÚP Lipůvka a řešené
změny ÚP svým nevylučují zachování nebo dosažení charakteristik stanovených krajinných typů.

Posouzení návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5,
Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14, z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (doplněno ze stanoviska
KÚ JmK 26.01.2022)
A)
Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění, kterým je Úplné znění závazné od
01.09.2021 (dále jen „PÚR ČR“), patří území části obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní
a jihozápadní části) do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území ovlivněné
rozvojovou dynamikou krajského města, s velmi silnou koncentrací obyvatelstva, ekonomických
činností a dalších aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím
faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi, tak I. TŽK. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou
oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty – silnici I/43, koridor připravované kapacitní komunikace SD20 a I. TŽK Česká Třebová
– Brno. Na základě upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR
JMK) je správní území obce Lipůvka součástí rozvojové oblasti OB3 – Brno
Území obce je dále nově součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém
ohrožení území suchem. Opatření na řešení těchto rizik jsou již obsažena v ÚP Lipůvka v jeho
platném znění.
Z PÚR ČR nevyplývají pro správní území obce Lipůvka žádné konkrétní požadavky; platný ÚP a návrh
změn Lip2– Lip14 neohrožuje budoucí využití dopravních koridorů vymezených v PÚR ČR.
Z předloženého návrhu změn je zřejmé, že v ÚP a v návrhu změn byly respektovány či řešeny
republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území dle kapitoly 2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR,
zejména jsou zohledněny článek (14) priorit (tj. ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území), článek (16) priorit (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu
života a hospodářský rozvoj území), článek (22) priorit (tj. rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu) a články 23 a 24 (tj. zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury)..
B)
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje
vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016, jsou v současnosti platné ve znění
Aktualizací č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti dne 31.10.2020.
ÚP Lipůvka není v rozporu s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK. ÚP Lipůvka a řešené změny zohledňují
relevantní body priorit, podporují zejména naplňování bodu (8) priorit (tj. vytvářet územní podmínky
pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury), bodu (14) priorit (tj. podporovat péči o
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území) a bodu (16)
priorit (tj. (tj. podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území
kraje).
Správní území obce Lipůvka je dle zpřesnění v ZÚR JMK součástí OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno; řešení ÚP Lipůvka včetně řešených změn odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti.
Dle kapitoly D vymezují ZÚR JMK ve správním území obce Lipůvka plochy a koridory nadmístního
významu:
-

koridor silnice I. třídy DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad.

RK

plochy a koridory regionálního ÚSES – regionální biocentrum RBC 235 a regionální biokoridor
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koridor cyklistické trasy krajské cyklistické sítě Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora –
Lysice – Skalice nad Svitavou
Pro záměr DS46 vymezil ÚP Lipůvka plochu dopravní infrastruktury 41-DS. Na základě podrobnější
dokumentace je řešenými změnami upraven rozsah plochy 41-DS a doplněny jsou podmínky jejího
využití. Plocha navazuje na jižním okraji k. ú. Lipůvka v prostoru silnice I/41 na k. ú. Kuřim a na
východním okraji obce v prostoru silnice II/379 a jižně od něj navazuje na k. ú. Svinošice. Záměr je
stanoven jako VPS D16 MÚK Lipůvka – křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně
staveb vyvolaných a souvisejících.
Prvky nadmístního ÚSES jsou vymezeny v platném ÚP v souladu se ZÚR JMK a navazují na k. ú.
Hořice (RBC 235) a k. ú. Malhostovice (RK 1421). Rozvojové plochy řešené změnami do ÚSES
nezasahují.
Při zpracování návrhu změn byly prověřeny a v rámci možností zohledněny návaznosti koridorů a
ploch vyplývajících ze ZÚR JMK na okolní katastry, resp. na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)
navazujících obcí. Záměr DS46 je koordinován na základě aktuální podrobnější dokumentace (DÚR
I/43 MÚK Lipůvka).
V ÚP Lipůvka není vymezena konkrétní trasa krajského cyklistického koridoru. Platný ÚP umožňuje
vedení tras pro cyklisty definováním podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a vytváří tak
podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití s návaznostmi na krajskou
síť. Rozvojové plochy řešené změnami Lip2–Lip14 jsou vymezeny v lokalitách, které neomezí
budování cyklistických tras.
V ÚP Lipůvka jsou respektovány přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území kraje (dle kapitoly E
ZÚR JMK), řešené změny nemají vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních a kulturních hodnot.
Ve vztahu k civilizačním hodnotám přispívají změny ke zlepšení obslužnosti území veřejnou
infrastrukturou.
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinných celků č. 27 Hořicko-soběšický (východní
část k. ú. Lipůvka) a č. 30 Tišnovsko–ivančický (západní část k.ú. Lipůvka). ÚP Lipůvka a řešené
změny ÚP svým nevylučují zachování nebo dosažení cílových kvalit stanovených krajinných celků.
5.3.1.3. Posouzení návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5,
Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13z hlediska zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy
Předmětem posouzení je návrh 11 dílčích změn a současně s tím návrh na uvedení ÚP Lipůvka do
souladu se ZÚR JMK.
Jednotlivé dílčí změny jsou převážně lokálního charakteru, vesměs se jedná o změny funkčního
využití ploch, dále také o změnu dopravního napojení stabilizované a rozvojové plochy, prodloužení
lhůty na zpracování územních studií, aktualizaci vymezení veřejně prospěšných staveb a úpravy
textové části. V rámci změn je aktualizována hranice zastavěného území. Navržené dílčí změny
nemají vzhledem ke svému charakteru a rozsahu vliv na širší vztahy dopravní ani technické
infrastruktury ani jiné návaznosti na okolní katastry. Prověřen byl soulad ÚP Lipůvka se ZÚR JMK, z
prověření vyplynul požadavek na vymezení koridoru územní rezervy pro dálnici D43 (viz bod 2 tohoto
stanoviska).
KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z
hlediska souladu návrhu změny s PÚR ČR a se ZÚR JMK k návrhu řešených změn zásadní
připomínky.
Upozorňuje však, že z grafické části elaborátu není zřejmé, že součástí řešených změn je vymezení
územní rezervy pro dálnici D43 úsek Kuřim – Lysice. Ve výčtu změn, uvedeném na hlavním výkresu,
jsou zahrnuty pouze číslované změny (Lip2, …, Lip13) a na rozdíl od těchto dílčích změn je pro
vyznačení územní rezervy použita pouze šrafatura barevně shodná s mapovým podkladem. KrÚ
požaduje, aby tato dílčí změna byla v grafické části precizněji identifikována a zobrazena tak, aby její
existence byla evidentní na první pohled (např. vyznačením hranice řešeného území stejně jako u
ostatních dílčích změn, popř. jinou vhodnou formou).
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Závěr
V návrhu změn ÚP Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12,
Lip13 pro veřejné projednání je třeba zohlednit výše uvedenou připomínku. je třeba upravit ve výše
uvedeném smyslu.
V rámci veřejného projednání bude stanovisko KrÚ vydané ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona
odpovídajícím způsobem upraveno.
KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z
hlediska souladu návrhu změny s PÚR ČR a se ZÚR JMK k návrhu předmětných změny ÚP Lipůvka
další připomínky.

Posouzení návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5,
Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 z hlediska zajištění koordinace využívání
území s ohledem na širší územní vztahy (doplněno ze stanoviska KÚ JmK ze dne
26.01.2022)
Předmětem posouzení je návrh 11 dílčích změn a současně s tím návrh na uvedení ÚP Lipůvka do
souladu se ZÚR JMK.
Jednotlivé dílčí změny jsou převážně lokálního charakteru, vesměs se jedná o změny funkčního
využití ploch, dále také o změnu dopravního napojení stabilizované a rozvojové plochy, prodloužení
lhůty na zpracování územních studií, aktualizaci vymezení veřejně prospěšných staveb a úpravy
textové části. V rámci změn je aktualizována hranice zastavěného území. Navržené dílčí změny
nemají vzhledem ke svému charakteru a rozsahu vliv na širší vztahy dopravní ani technické
infrastruktury ani jiné návaznosti na okolní katastry. Prověřen byl soulad ÚP Lipůvka se ZÚR JMK, z
prověření vyplynul požadavek na úpravu vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro záměr ZÚR
JMK (viz bod 2. tohoto stanoviska).
Text závěru se nahrazuje textem následujícího znění:
KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu změn Lip2 – Lip14 ÚP Lipůvka s PÚR ČR a se ZÚR JMK a z
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu změn Lip2 –
Lip14 ÚP Lipůvka připomínky.
Vyhodnocení:
Kapitola 2.2 odůvodnění bude doplněna ve smyslu výše uvedeného požadavku. Kromě výše
uvedených požadavků byl Pořizovatel ještě telefonicky upozorněn na formální chybu v kapitole 9.10
odůvodnění. V kapitole je uveden odstavec týkající se územní studie ze ZÚR JMK. Tato kapitola má
však být uvedena v kapitole 2.2.3 odůvodnění týkající se ZÚR JMK. Tento odstavec bude tedy z této
kapitoly přesunut do kapitoly 2.2.3.
Vyhodnocení zhotovitele - připomínka nebyla zapracována, dále viz odůvodnění, kap. 12.2.
5.4. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §52 SZ (ŘÍZENÍ O VYDÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU)
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stanovené lhůtě níže uvedená
stanoviska.
5.4.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
(stanovisko doručeno 18.05.2021)
Odbor územního plánování a stavebního řádu vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7
stavebního zákona koordinované stanovisko:
A) Stanovisko odboru životního prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále „OŽP“) vydal k „Návrhu změn Lip2
– Lip14 územního plánu Lipůvka“ stanovisko jako součást koordinovaného stanoviska v rámci
společného jednání pod č. j. JMK 172380/2018, ze dne 28.01.2019.
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný
úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změn Lip2 – Lip14 územního plánu
Lipůvka“ následující stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF v
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k částem řešení,
které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změn Lip2 – Lip14 územního plánu Lipůvka“.
V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné
v rámci společného jednání dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že předložené
změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona o
ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného
zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu
změn Lip2 – Lip14 územního plánu Lipůvka“ v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.
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 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v
„Návrhu změn Lip2 – Lip14 územního plánu Lipůvka“ stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá
připomínky.
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu
plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní 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):
OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů příslušný dle ust. § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu změn Lip2 – Lip14 územního
plánu Lipůvka“ uplatňuje stanovisko v tom smyslu, že dle sdělení obce byl záměr zařazení pozemků
parc. č. 1031/2 a 1077/23 v k. ú. Lipůvka předběžně projednán s odborem životního prostředí MěÚ
Blansko (dále „OŽP MěÚ Blansko“). Obec toto podání projednala a předběžně souhlasí se zařazením
těchto dvou pozemků do ploch Rr. Pořizovatel ověřil dne 12.08.2019 na jednání s příslušným
referentem OŽP MěÚ Blansko, že pozemek parc. č. 1077/23 v k. ú. Lipůvka je možné zařadit do ploch
Rr pouze v případě, pokud bude prokázáno, že není tento pozemek dlouhodobě užíván jako pozemek
lesní. Projektant tuto skutečnost prověří a odůvodní.
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“):
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v
„Návrhu změn Lip2 – Lip14 územního plánu Lipůvka“ nemá připomínky.
7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):
K navrhovaným změnám územního plánu nejsou krajským úřadem uplatňována žádná plošná
omezení z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. V rámci jednotlivých lokalit, které jsou dotčeny těmito
změnami, nejsou v současnosti stanoveny žádné zóny havarijního plánování ve smyslu zákona č.
224/2015 Sb.
8. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje
č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
2016–2025:
V souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemá OŽP připomínky. OŽP
upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 1 písm.
e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
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Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny v „Návrhu změn Lip2 – Lip14 územního plánu Lipůvka“ připomínky.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), jako dotčený orgán z
hlediska řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a
podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném
znění (dále jen zákon o PK), v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění
následujícího požadavku:
1.
Koridor dopravní infrastruktury 41-DS vymezený v platném ÚP Lipůvka, určený k využití pro
záměr DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad vyplývající z platných
ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2, bude z hlediska řešení silnice II/379 upřesněn dle podkladu
DÚR připravované ŘSD ČR.
Odůvodnění: KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2
stavebního zákona uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně
plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
1.
Koridor dopravní infrastruktury 41-DS vymezený v platném ÚP Lipůvka, určený k využití pro
záměr DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad vyplývající z platných
ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2, musí být z hlediska řešení silnice II/379 upřesněn dle
rozpracované DÚR připravované ŘSD ČR. KrÚ JMK OD při posouzení vymezení koridoru 41-DS pro
umístění záměru DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad dle aktuálně
dostupné rozpracované DÚR dospěl z hlediska řešení silnice II/379 k odlišnému závěru oproti
odůvodnění návrhu změny ÚP Lipůvka, tj. že koridor DS-41 vymezený v platném ÚP Lipůvka svým
rozsahem umožňuje dle aktuálně rozpracované podrobnější dokumentace realizaci daného záměru
DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad. Koridor 41-DS musí být z
hlediska řešení silnice II/379 upraven v prostoru vzájemného připojení jihovýchodního obchvatu
Lipůvky se stávající silnicí II/379, které se dle rozpracované DÚR předpokládá prostřednictvím nové
okružní křižovatky. V případě, že by k takovéto úpravě koridoru na úkor ploch SO nedošlo, je nezbytné
převzít v úseku mezi MÚK Lipůvka a napojením na stávající silnici II/379 směr Blansko vymezení
koridoru v plné šířce dle ZÚR JMK, neboť posun motivu křižovatky může znamenat změnu průběhu
osy silnice, pro kterou by dříve vymezený koridor nemusel být dostatečný. ZÚR JMK sice vymezují
koridor DS46 coby koridor silnice I. třídy, nicméně ten výslovně obsahuje i vyvolanou přeložku silnice
II/379, tedy jihovýchodní obchvat Lipůvky.
KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavku
uvedeného ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto stanovisko
závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního zákona.
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je
památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26
odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, 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 ÚP Lipůvka“ od
společného jednání (§ 50) změněny, nemá KrÚ z hlediska uvedené problematiky připomínky.
V návrhu ÚP pro veřejné projednání (datovaném 03/2021) byly zohledněny připomínky KrÚ uvedené
ve stanovisku vydaném ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona dne 06.10.2020 pod č. j. JMK
138603/2020, požadující doplnění výčtu veřejně prospěšných staveb a odůvodnění řešení likvidace
odpadních vod ve vztahu k prioritám územního plánování Jihomoravského kraje. Reflektováno bylo
rovněž upozornění na aktualizaci nadřazené územně plánovací dokumentace a Politiky územního
rozvoje České republiky.
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Vyhodnocení:
Vyhodnocení pořizovatele:
Dokumentace změn ÚP byla v průběhu prací, zejména při zapracování ZUR JMK konzultována se
zpracovateli DUR připravované výše uvedené stavby ŘSD ČR a byla hodnocena potřeba vymezení
ploch pro stavby související se záměrem DS46 I/43h Česká – Lipůvka vůči platnému ÚP Lipůvka.
Plochy dopravy související s jihovýchodním obchvatem byly vyhodnoceny jako dostačující a proto
nebylo navrženo další rozšíření ploch dopravních na úkor jiných ploch. V průběhu řízení o návrhu
změn a navazujícím jednání však bylo toto řešení zpochybněno ve smyslu nedostatečného nároku na
plošné vymezení v prostoru vzájemného připojení jihovýchodního obchvatu Lipůvky se stávající silnicí
II/379 a současně byl uveden požadavek na nové vymezení veřejně prospěšné stavby. Byť se
nejedná o nesouhlas dotčeného orgánu a tedy není nutné ho dohodovat, podmínku je nutné splnit.
Závěr :
Koridor 41-DS bude v ÚP z hlediska řešení silnice II/379 upraven dle rozpracované DÚR a bude
rozšířena plocha pro řešení křižovatky na úkor ploch SO na úrovni podrobnosti ÚP. Plocha bude
zahrnuta do vymezení VPS a bude odůvodněna potřebnost tohoto řešení, které by mělo být z hlediska
dopravního nejbezpečnější a v daném místě z hlediska územních podmínek nejvhodnější. Jedná se o
veřejný zájem obce, která má zájem na takovém dopravním řešení, které zajistí v co největší míře
plynulost a zklidnění dopravy. Současně bude upravena šířka koridoru tak, aby bylo dosaženo
souhlasu s požadavky Ministerstva dopravy ČR (viz níže).
Pozn.: Ve stanovisku KÚ JmK se dále uvádí, že: v případě, že by k takovéto úpravě koridoru na úkor
ploch SO nedošlo, je nezbytné převzít v úseku mezi MÚK Lipůvka a napojením na stávající silnici
II/379 směr Blansko vymezení koridoru v plné šířce dle ZÚR JMK, neboť posun motivu křižovatky
může znamenat změnu průběhu osy silnice, pro kterou by dříve vymezený koridor nemusel být
dostatečný. ZÚR JMK sice vymezují koridor DS46 coby koridor silnice I. třídy, nicméně ten výslovně
obsahuje i vyvolanou přeložku silnice II/379, tedy jihovýchodní obchvat Lipůvky. Toto řešení však
nevyhoví požadavku Ministerstva dopravy ČR požadující respektování DÚR, se kterým je nutno
změny ÚP dohodnout.
Na základě předchozích domluv s určeným zastupitelem bude v území zohledněn podklad, na základě
kterého bylo dosaženo kladné stanovisko MD. Plocha bude rozšířena v souladu se zpracovaným
podkladem DÚR, bude rozšířena plocha křižovatky připojení jihovýchodního obchvatu Lipůvky na
stávající silnici II/379, bude zpřesněno vedení obchvatu i úpravy na silnici I/43 a stavby související
s tímto řešením budou zahrnuty do veřejně prospěšných staveb.
Na základě výše uvedeného požadavku ŽP bude pozemek parc. č. 1077/23 v k. ú. Lipůvka možné
zařadit do ploch Rr pouze v případě, pokud bude prokázáno, že není tento pozemek dlouhodobě
užíván jako pozemek lesní. Projektant tuto skutečnost prověří a odůvodní.
5.4.2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
(stanovisko doručeno 17.05.2021)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích,
ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím s uvedenými změnami LIP2 – LIP4 ÚP Lipůvka a k uvedeným
změnám neuplatňujeme žádné připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.4.3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil. Záměr byl s tímto dotčeným orgánem osobně konzultován před veřejným
projednáním. K návrhu ÚP nemá připomínky.
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5.4.4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
(dopis ze dne 19.4.2021)
K výše uvedenému návrhu změn Územního plánu Lipůvka, označených jako Lip2 – Lip14 vydáváme z
hlediska zájmů sledovaných památkovým zákonem, jako příslušný orgán státní památkové péče
souhlasné stanovisko. V katastrálním území Lipůvka se nachází tři kulturní památky registrované v
Ústředním seznamu kulturních památek ČR a několik památek místního významu. Žádná z
pořizovaných změn kromě Lip14 neleží v bezprostřední blízkosti těchto památek, tudíž nedojde k
jejich ovlivnění. Změna Lip14 leží sice v blízkosti kostela sv. Cecílie, ale jeho ochrana jako přirozené
dominanty sídla je poměrně dobře specifikována a zakotvena v platném znění územního plánu v
kapitole b)2.1. Ochrana hodnot kulturního dědictví, a to i z hlediska dálkových pohledů. Proto
nepovažoval orgán státní památkové péče za nutné klást další podmínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.4.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko
Stanovisko neuplatnil.
5.4.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.
5.4.7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
(stanovisko doručeno 03.05.2021)
S Návrhem změn Lip2 –Lip14 územního plánu Lipůvka k veřejnému projednání se souhlasí.
KHS Jmk vydala stanovisko k návrhu změn územního plánu Lipůvka Lip2 – Lip14 dne 11. ledna 2019
pod č. j. KHSJM 01855/2019/BK/HOK s uplatněním požadavků na doplnění podmíněnosti využití
ploch vzhledem k nutnosti minimalizace, resp. eliminace potencionálních zdravotních rizik do textové
části územního plánu Lipůvka. Požadavek je v Návrhu ÚP Lipůvka pro veřejné projednání vypořádán
v závěru kapitoly f)3. Výstupní limity, kde byla doplněna nová část „Obecné podmínky na ochranu
veřejného zdraví“.
Pozn. úplné znění odůvodnění je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.4.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil. Záměry řešené změnou se netýkají ochrany zájmů sledovaných tímto dotčeným
orgánem. Ve správním území Kuničky nejsou evidovány žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.
5.4.9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil. Záměry řešené změnou se netýkají ochrany zájmů sledovaných tímto dotčeným
orgánem. Ve správním území Kuničky nejsou evidovány žádné dobývací prostory, ložiska nerostů,
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území
5.4.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
(stanovisko doručeno 15.04.2021)
S návrhem změn Lip2 –Lip14 Územního plánu Lipůvka souhlasíme bez připomínek.
Změny, k nimž došlo od společného jednání, nijak neomezí ochranu a využití nerostného bohatství na
území obce, kde se nevyskytují žádné dobývací prostory, výhradní ložiska nerostů, schválené
prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Ložisko nevyhrazených nerostů
stavebního kamene č. 3095400 Šebrov – Svinošice, zasahující do východního okraje katastru
Lipůvka, není návrhem výše uvedených změn dotčeno.
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Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.4.11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
Stanovisko neuplatnil.
5.4.12. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1.
(stanovisko doručeno 18.05.2021)
Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá
za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22
citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví.
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
pozdějších předpisů a dále podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, k veřejnému projednání návrhu změn Lip 2 – Lip 14 územního plánu Lipůvka
vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, a dále obdobně podle
§ 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska drážní, letecké a vodní dopravy souhlasíme s projednávaným návrhem změn Lip2 – Lip 14
územního plánu Lipůvka a požadavky neuplatňujeme, jelikož námi sledované zájmy nejsou dotčeny.
Z hlediska dopravy na pozemních komunikacích, námi sledovaných dálnic a silnic I. třídy
nesouhlasíme s projednávaným návrhem změn Lip2 – Lip 14 územního plánu Lipůvka a
požadujeme.
1) Zapracovat koridor DS46 pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/43h Česká – Lipůvka, úprava s
odstraněním bodových závad dle konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) I/43
MUK Lipůvka (PK Ossendorf s. r. o.). Šířka koridoru musí být 50 m od osy silnice a větví křižovatek na
obě strany mimo zastavitelné a zastavěné území. V zastavěném a zastavitelném území je možné
koridor zpřesnit
2) V kapitole „g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně…“ požadujeme upravit popis veřejně
prospěšné stavby „D16 – MÚK Lipůvka – křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod“ tak, aby
obsahoval i text „včetně staveb vedlejších/souvisejících“.
Odůvodnění:
Ad. 1)
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizace č. 1 a 2 (nabytí účinnosti 31. 10.
2020) (dále jen „ZÚR JMK“) vymezují koridor DS46 pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/43h
Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad včetně souvisejících staveb. Předmětem
dílčí změny Lip13 je mimo jiné i aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb. Proto požadujeme
koridor 41-DS vymezený v platném územním plánu upravit dle ZÚR JMK. Za určitých podmínek je
možné tento koridor zpřesnit dle konceptu DÚR I/43 MUK Lipůvka (PK Ossendorf s. r. o.), který
předalo Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Šířka koridoru musí být 50 m od osy silnice a větví křižovatek na obě strany mimo zastavitelné a
zastavěné území. V zastavěném a zastavitelném území je možné koridor zpřesnit na takovou šířku,
aby obsahoval veškeré stavby hlavní, vedlejší i související (např. náspy, zářezy, protihlukové stěny,
inženýrské sítě, odvodnění atd.).
Ad 2)
Veřejně prospěšnou stavbou je nejen stavba MÚK Lipůvka, ale i všechny její součásti a příslušenství
(viz §12 a §13 zákona o pozemních komunikacích) a všechny vyvolané stavby a stavby související
nezbytné pro zajištění výstavby a řádného užívání stavby (§ 170 stavebního zákona). Z těchto důvodů
požadujeme úpravu textové části, jak je uvedeno ve výroku.
Vyhodnocení:
Pořizovatel na základě výše uvedeného nesouhlasu s řešením z hlediska dopravy na pozemních
komunikacích, po konzultacích s KÚ JmK a následných jednáních, nechal zpracovat úpravy
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v dokumentaci, kterou následně předložil dotčenému orgánu dopisem ze dne 12.07.2021 s žádostí o
dohodu, kterou obdržel dne 3.8.2021.
Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1
(stanovisko doručeno 03.08.2021)
Lipůvka - Změny Lip2 – Lip14 – dohoda o vypořádání nesouhlasného stanoviska
Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o
civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vydalo k veřejnému projednání návrhu změn Lip2 – Lip14
územního plánu Lipůvka stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdobně podle § 149 odst. 2 zákona
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko č.j. MD-14968/2021-910/2 ze dne 18.
5. 2021 bylo z hlediska dopravy na pozemních komunikacích a sledovaných dálnic a silnic I. třídy
nesouhlasné a obsahovalo požadavky na splnění následujících bodů.
1. Zapracovat koridor DS46 pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/43h Česká – Lipůvka, úprava s
odstraněním bodových závad dle konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) I/43
MUK Lipůvka (PK Ossendorf s. r. o.). Šířka koridoru musí být 50 m od osy silnicea větví křižovatek na
obě strany mimo zastavitelné a zastavěné území. V zastavěném a zastavitelném území je možné
koridor zpřesnit
2. V kapitole „g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně…“ upravit popis veřejně prospěšné
stavby „D16 – MÚK Lipůvka – křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod“ tak, aby obsahoval
i text „včetně staveb vedlejších/souvisejících“.
Pořizovatel Městský úřad Blansko požádal o uzavření dohody k tomuto stanovisku a přiložil opravenou
textovou část odůvodnění změn a upravený Hlavní výkres Změny Lip2 – Lip14, tím prokázal, že výše
uvedené body byly do územního plánu zapracovány.
Vzhledem k tomu, že pořizovatel doložil, že podmínky ze stanoviska č.j. MD-14968/2021-910/2 ze dne
18. 5. 2021, byly řádně do textové i grafické části dokumentace změn Lip2 – Lip14 územního plánu
Lipůvka zapracované, je možné toto stanovisko považovat s Ministerstvem dopravy za dohodnuté.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.4.13. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů
Brno, Svatoplukova 84, Brno
(stanovisko doručeno 28.04.2021)
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem,
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření
obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu žádá o zapracování limitů a
zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace před veřejným projednáním.
Do správního území obce zasahují vymezená území MO: ochranné pásmo radiolokačního zařízení,
koridor RR směrů a trasa mikrovlnného spoje.
Uvedená vymezená území jsou v textové i grafické části návrhu územního plánu Lipůvka zapracována
a musí být i nadále stabilizována.
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119).
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska
Ministerstva obrany:
- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů
výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení
- výstavba vedení VN a VVN
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- výstavba větrných elektráren
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně
anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)
- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny)
Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové
části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Vzhledem k
tomu, že tento zájem se dotýká celého správního území, zapracujte do grafické části např. formou
následující textové poznámky pod legendu koordinačního výkresu: „Celé správní území je zájmovým
územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů staveb“.
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu zapracování
výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem.
Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené ÚPD. Veškeré
požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti
státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž nerespektování by vedlo
k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.
Vyhodnocení:
Projektant zapracuje požadované podmínky do PD.
5.4.14. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,
Stanovisko neuplatnil.
5.5. VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ DLE §53 SZ, ODST.1 (PŘIPOMÍNKY
A NÁMITKY)
Návrh vyhodnocení námitek a připomínek Pořizovatel předložil dotčeným orgánům a krajskému úřadu
jako nadřízenému orgánu a vyzval je dle ustanovení §53, odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), k uplatnění stanoviska k
tomuto návrhu vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení.
Byly obeslány níže uvedené dotčené orgány:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
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, Poříčí
18, Blansko
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, 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. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního
odborného dozoru, Brno, Svatoplukova 84, Brno
13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město
5.5.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno
Stanovisko neuplatnil.
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5.5.2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
(stanovisko doručeno 29.09.2021)
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), odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích,
ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů, souhlasím s uvedenými změnami LIP2 – LIP14 ÚP Lipůvka a k uvedeným
změnám neuplatňujeme žádné připomínky.
5.5.3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil.
5.5.4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
(stanovisko doručeno 09.09.2021)
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje,
jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 10, § 11 a §149 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 03.09.2021 návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek uplatněných ke změnám Územního plánu Lipůvka, označeným jako Lip2 až
Lip6, Lip8 a Lip10 až Lip14.
K výše uvedenému vydáváme jako příslušný orgán státní památkové péče dle § 29 odst. 2 písm. c)
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů souhlasné stanovisko.
V katastrálním území Lipůvka se nacházejí kulturní památky registrované v Ústředním seznamu
kulturních památek ČR i památky místního významu. Žádná z nich však neleží v bezprostřední
blízkosti navrhovaných ploch změn. Pouze plocha změny Lip14 je situována poměrně blízko kostela
sv. Cecilie s parkem, ale podmínky jejich ochrany jsou dostatečně zakotveny v kapitole b)2.1. Ochrana
hodnot kulturního dědictví platného znění územního plánu. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh
vyhodnocení připomínek se tím pádem zájmů památkové péče prakticky netýká.
5.5.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko, Poříčí 18, Blansko
Stanovisko neuplatnil.
5.5.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.
5.5.7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště
Blansko
(stanovisko doručeno 04.10.2021)
S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změn Lip2 –
Lip14 územního plánu Lipůvka po veřejném projednání KHS JmK souhlasí.
Odůvodnění:
Se závěrem:
Za předpokladu důsledného respektování a splnění podmínek na ochranu veřejného zdraví dává
územní plán Lipůvka včetně změn Lip2 – Lip14 předpoklad pro naplnění cílů územního plánování
vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
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hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
(úplné znění stanoviska je součástí spisu změn ÚP)
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5.5.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil.
5.5.9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil.
5.5.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
Stanovisko neuplatnil.
5.5.11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1
Stanovisko neuplatnil.
5.5.12. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Brno, Svatoplukova 84, Brno
Stanovisko neuplatnil.
5.5.13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
Stanovisko neuplatnil.
5.5.14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město
Stanovisko neuplatnil.
5.6. VYHODNOCENÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
VYHODNOCENÍ STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ A KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE §52 ODST. 1) SZ (po
opakovaném veřejném projednání)“
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stanovené lhůtě níže uvedená
stanoviska.
5.6.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
(stanovisko doručeno 26.01.2022)
A) Stanovisko odboru životního prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný
úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje k částem
řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu změny územního plánu Lipůvka
označené jako Lip2 – Lip14“ následující stanoviska:
1) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o
ochraně ZPF nemá k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu změny
územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 –Lip14“.
V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona, resp. v návaznosti na souhlasné stanovisko uplatněné
v rámci prvního veřejného jednání dospěl orgán ochrany ZPF krajského úřadu k závěru, že
předložené změny nejsou v rozporu se základními zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4
zákona o ochraně ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.
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Vyhodnocení:
Pořizovatel bere 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 dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného
zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání
změněny v „Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 –Lip14“ v tom smyslu, že k
nim nemá připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v
„Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 –Lip14“ stanovisko v tom smyslu, že po
posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky. Pouze upozorňuje na
to, aby umístění výroby a obytné zástavby bylo provedeno tak, aby emise z případných výrob
nezasahovaly do obytné zástavby a neobtěžovaly zejména zápachem.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí. Vliv emisí bude u konkrétních staveb řešen v navazujících řízeních.
4. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v
Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 – Lip14“ nemá připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu
plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce s
rozšířenou působností. V daném případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
6. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán státní správy lesů věcně i místně příslušný dle ust. § 48a odst. 2 písm. a)
lesního zákona souhlasí s částmi řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu
změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 – Lip14“. Závazná stanoviska s umístěním staveb
ve vzdálenosti do 50 m od lesa vydá samostatně Městský úřad Blansko.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. § 49 odst. zákona o prevenci
závažných havárií uplatňuje k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu
změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 – Lip14“ stanovisko dle ust. § 55b odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb. v tom smyslu, že při uplatňování změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2
– Lip14 není potřeba zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. žádná omezení. V zájmovém
území není stanovena zóna havarijního plánování, respektive zde není evidován žádný provozovatel
zařazený do skupiny “A” a ani do skupiny “B”.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
8. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje
č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje
2016 – 2025
OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 1 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech uplatňuje vyjádření k částem řešení, které byly od veřejného projednání
změněny v „Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené jako Lip2 – Lip14”, v tom smyslu, že k
němu nemá připomínky. OŽP upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou
působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v případných dalších fázích
projednávání předmětné územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od
opakovaného veřejného projednání v textové části „Návrhu změny územního plánu Lipůvka označené
jako Lip2 – Lip14“ zřetelně vyznačeny.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí. Další fáze projednání nebudou řešeny.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dotčený orgán z hlediska řešení silnic II. a III.
třídy, za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, neuplatňuje v řízení dle § 52
stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího veřejného projednání
změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků. S odůvodněním, že změny řešení
provedené v upraveném návrhu změn Lip2-Lip14 ÚP Lipůvka pro opakované veřejné projednání
zohledňují z hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavek KrÚ JMK OD uplatněný k prvnímu
veřejnému projednání návrhu změny Lip2-Lip14 ÚP Lipůvka, spočívající v upřesnění vymezení
koridoru dopravní infrastruktury 41-DS určeného pro záměr DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s
odstraněním bodových závad vyplývající z platných ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2 z hlediska
řešení silnice II/379 podle podkladu DÚR připravované ŘSD ČR.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere 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). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako nadřízený
orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území s
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ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem. Ve stanovisku krajského úřadu vydaném dle § 50 odst. 7
stavebního zákona dne 10.04.2019 pod č. j. JMK 53963/2019 k návrhům změn územního plánu (dále
také ÚP) Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13,
uplatnil KrÚ připomínku související s vymezením územní rezervy pro dálnici D43 úsek Kuřim – Lysice.
Dne 31.10.2020 nabyly účinnosti Aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje (dále také jen „ZÚR JMK), kterými mj. byla tato územní rezerva byla zrušena a byl vymezen
koridor silnice I. třídy DS46 I/43h Česká – Lipůvka.
Po společném jednání o návrhu změn byly změněny některé části řešení – kromě zohlednění
požadavků vyplývajících z platného znění ZÚR JMK došlo ke zpracování dílčí změny Lip14 a
vypuštění změny Lip7. K takto upravené dokumentaci návrhu změn Lip2 – Lip14 předložené do
veřejného projednání vydal dne 18.05.2021 KrÚ koordinované stanovisko č. j. JMK 70029/2021, ve
kterém byl stanoven požadavek na upřesnění koridoru pro záměr silnice I. třídy dle ZÚR JMK (DS46),
a to z hlediska řešení silnice II/379 dle podkladu DÚR připravované ŘSD ČR.
V době po konání veřejného projednání návrhu změn Lip2 – Lip14 došlo ke schválení a nabytí
účinnosti Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, což dokumentace upraveného
návrhu změn předložená do opakovaného veřejného projednání reflektuje. Na základě posouzení této
dokumentace (datované 11/2021) KrÚ své stanovisko č. j. JMK 53963/2019, ze dne 10.04.2019,
upravuje a doplňuje tak, že stanovisko se nyní vztahuje ke změnám označeným Lip2, Lip3, Lip4,
Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 a ve stanovisku se nahrazují bod 2. a bod 3.
stanoviska následujícím textem:
5.6.2. Posouzení návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6,
Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14, z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
A)
Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění, kterým je Úplné znění závazné od
01.09.2021 (dále jen „PÚR ČR“), patří území části obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní
a jihozápadní části) do metropolitní rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území ovlivněné
rozvojovou dynamikou krajského města, s velmi silnou koncentrací obyvatelstva, ekonomických
činností a dalších aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím
faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi, tak I. TŽK. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou
oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na významné
dopravní cesty – silnici I/43, koridor připravované kapacitní komunikace SD20 a I. TŽK Česká Třebová
– Brno. Na základě upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR
JMK) je správní území obce Lipůvka součástí rozvojové oblasti OB3 – Brno
Území obce je dále nově součástí specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém
ohrožení území suchem. Opatření na řešení těchto rizik jsou již obsažena v ÚP Lipůvka v jeho
platném znění.
Z PÚR ČR nevyplývají pro správní území obce Lipůvka žádné konkrétní požadavky; platný ÚP a návrh
změn Lip2– Lip14 neohrožuje budoucí využití dopravních koridorů vymezených v PÚR ČR.
Z předloženého návrhu změn je zřejmé, že v ÚP a v návrhu změn byly respektovány či řešeny
republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území dle kapitoly 2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR,
zejména jsou zohledněny článek (14) priorit (tj. ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních
hodnot území), článek (16) priorit (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu
života a hospodářský rozvoj území), článek (22) priorit (tj. rozvoj a využití předpokladů území pro
různé formy cestovního ruchu) a články 23 a 24 (tj. zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury)..
B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje
vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016, jsou v současnosti platné ve znění
Aktualizací č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti dne 31.10.2020.
ÚP Lipůvka není v rozporu s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění
udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK. ÚP Lipůvka a řešené změny zohledňují
relevantní body priorit, podporují zejména naplňování bodu (8) priorit (tj. vytvářet územní podmínky
pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury), bodu (14) priorit (tj. podporovat péči o
přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území) a bodu (16)

46

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

priorit (tj. (tj. podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území
kraje).
Správní území obce Lipůvka je dle zpřesnění v ZÚR JMK součástí OB3 metropolitní rozvojové oblasti
Brno; řešení ÚP Lipůvka včetně řešených změn odpovídá umístění v metropolitní rozvojové oblasti.
Dle kapitoly D vymezují ZÚR JMK ve správním území obce Lipůvka plochy a koridory nadmístního
významu:
- koridor silnice I. třídy DS46 I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad.
- plochy a koridory regionálního ÚSES – regionální biocentrum RBC 235 a regionální biokoridor
RK
- koridor cyklistické trasy krajské cyklistické sítě Česká – Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora –
Lysice – Skalice nad Svitavou
Pro záměr DS46 vymezil ÚP Lipůvka plochu dopravní infrastruktury 41-DS. Na základě podrobnější
dokumentace je řešenými změnami upraven rozsah plochy 41-DS a doplněny jsou podmínky jejího
využití. Plocha navazuje na jižním okraji k. ú. Lipůvka v prostoru silnice I/41 na k. ú. Kuřim a na
východním okraji obce v prostoru silnice II/379 a jižně od něj navazuje na k. ú. Svinošice. Záměr je
stanoven jako VPS D16 MÚK Lipůvka – křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně
staveb vyvolaných a souvisejících.
Prvky nadmístního ÚSES jsou vymezeny v platném ÚP v souladu se ZÚR JMK a navazují na k. ú.
Hořice (RBC 235) a k. ú. Malhostovice (RK 1421). Rozvojové plochy řešené změnami do ÚSES
nezasahují.
Při zpracování návrhu změn byly prověřeny a v rámci možností zohledněny návaznosti koridorů a
ploch vyplývajících ze ZÚR JMK na okolní katastry, resp. na územně plánovací dokumentaci (ÚPD)
navazujících obcí. Záměr DS46 je koordinován na základě aktuální podrobnější dokumentace (DÚR
I/43 MÚK Lipůvka).
V ÚP Lipůvka není vymezena konkrétní trasa krajského cyklistického koridoru. Platný ÚP umožňuje
vedení tras pro cyklisty definováním podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití a vytváří tak
podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití s návaznostmi na krajskou
síť. Rozvojové plochy řešené změnami Lip2–Lip14 jsou vymezeny v lokalitách, které neomezí
budování cyklistických tras.
V ÚP Lipůvka jsou respektovány přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území kraje (dle kapitoly E
ZÚR JMK), řešené změny nemají vliv na koncepci ochrany a rozvoje přírodních a kulturních hodnot.
Ve vztahu k civilizačním hodnotám přispívají změny ke zlepšení obslužnosti území veřejnou
infrastrukturou.
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinných celků č. 27 Hořicko-soběšický (východní
část k. ú. Lipůvka) a č. 30 Tišnovsko–ivančický (západní část k.ú. Lipůvka). ÚP Lipůvka a řešené
změny ÚP svým nevylučují zachování nebo dosažení cílových kvalit stanovených krajinných celků.

47

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

5.6.3. Posouzení návrhu změn územního plánu Lipůvka označených Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6,
Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 z hlediska zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy
Předmětem posouzení je návrh 11 dílčích změn a současně s tím návrh na uvedení ÚP Lipůvka do
souladu se ZÚR JMK.
Jednotlivé dílčí změny jsou převážně lokálního charakteru, vesměs se jedná o změny funkčního
využití ploch, dále také o změnu dopravního napojení stabilizované a rozvojové plochy, prodloužení
lhůty na zpracování územních studií, aktualizaci vymezení veřejně prospěšných staveb a úpravy
textové části. V rámci změn je aktualizována hranice zastavěného území. Navržené dílčí změny
nemají vzhledem ke svému charakteru a rozsahu vliv na širší vztahy dopravní ani technické
infrastruktury ani jiné návaznosti na okolní katastry. Prověřen byl soulad ÚP Lipůvka se ZÚR JMK, z
prověření vyplynul požadavek na úpravu vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro záměr ZÚR
JMK (viz bod 2. tohoto stanoviska).
Text závěru se nahrazuje textem následujícího znění:
KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu změn Lip2 – Lip14 ÚP Lipůvka s PÚR ČR a se ZÚR JMK a z
hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu změn Lip2 –
Lip14 ÚP Lipůvka připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí. Bude doplněno v příslušných kapitolách odůvodnění.
1.2 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Stanovisko neuplatnil
1.3 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil.
1.4 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Stanovisko neuplatnil.
1.5 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko
Stanovisko neuplatnil.
1.6 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.
1.7 Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
(stanovisko doručeno 13.01.2022)
S Návrhem změn Lip2-Lip14 Územního plánu Lipůvka k opakovanému veřejnému projednání
souhlasí.
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
1.8 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil.
1.9 ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil.
1.10 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
Stanovisko neuplatnil.
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1.11 Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1.
Stanovisko neuplatnil.
1.12 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů
Brno, Svatoplukova 84, Brno
Stanovisko neuplatnil.
1.13 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,
Stanovisko neuplatnil.

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán posuzování vlivů
na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na
životní prostředí neuplatnil do zadání požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhů změn č. Lip2, č. Lip3,
č. Lip4, č. Lip5, č. Lip6, č. Lip7, č. Lip8, č. Lip9, č. Lip10, č. Lip11, č. Lip12 a č. Lip13 a Lip14
Územního plánu Lipůvka“ na životní prostředí.
7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5
Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 nebylo vydáno, neboť Odbor životního prostředí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí
příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí
neuplatnil do zadání požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhů změn č. Lip2, č. Lip3, č. Lip4, č. Lip5, č.
Lip6, č. Lip7, č. Lip8, č. Lip9, č. Lip10, č. Lip11, č. Lip12 a č. Lip13 a Lip14 Územního plánu Lipůvka“
na životní prostředí.
8. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY
NEBYLY
Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán posuzování vlivů
na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na
životní prostředí neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhu změn č. Lip2, č. Lip3, č. Lip4,
č. Lip5, č. Lip6, č. Lip7, č. Lip8, č. Lip9, č. Lip10, č. Lip11, č. Lip12 a č. Lip13, Lip14 Územního plánu
Lipůvka“ na životní prostředí.
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9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY
9.1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (AKTUALIZACE), VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
Vymezení zastavěného území
Změnami Lip2–Lip14 je aktualizováno zastavěné území v celém správním území Lipůvky (k.ú.
Lipůvka) k datu 15. 10. 2021. Zastavěné území bylo vymezeno v souladu s § 58 SZ. Do zastavěného
území byly nově zahrnuty pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební a další pozemkové
parcely. Jedná se o zejména o stavby pro bydlení - rodinné domy a navazující pozemky realizované
v rámci zastavitelných ploch, navržených v platném ÚP ve východní, jihozápadní a západní části
obce; sběrný dvůr….
Vymezení řešeného území
Hranice řešeného území je vymezena překryvnou linií v případě, že změny Lip2-Lip14 mají dopad do
výroku grafické části ÚP. Hranice je vymezena v rozsahu změn Lip2, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8,
Lip10, Lip11, Lip12, Lip14 viz výkresy – I/1 Výkres základního členění území, I/2 Hlavní výkres, II/1
Koordinační výkres.
Hranice řešeného území není vymezena na změnách, které vyplývají automaticky z platné legislativy,
např. aktualizace zastavěného území, soulad s AZÚR JMK, aktualizace VPS,…
9.2. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ
Změny Lip2–Lip14 jsou v souladu se základní koncepcí rozvoje definovanou v platném ÚP.
Hlavní cíle - vytvořit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského
rozvoje, sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek, jsou respektovány:
hospodářský rozvoj


Změna zachovává plochy výroby a plochy smíšené výrobní, plochy pro rozvoj cestovního ruchu.



Změnou Lip10 jsou jihozápadně od centra rozšířeny stabilizované plochy smíšené obytné,
umožňující v platném ÚP podnikání na vlastních pozemcích.

sociální soudržnost




Změny Lip2–Lip14 nenarušují územně technické podmínky definované a vytvořené v platném ÚP
pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami, vzdělávacími
zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů.
Plocha navržená v platném ÚP pro rozvoj veřejného občanského vybavení východně od centra
(16-OV) je změnou Lip11 zmenšena - zmenšení je rozsahu nemajícím vliv na realizaci původního
záměru, dále viz odůvodnění, kap. 9.5.3.

kvalitní životní podmínky


Změny Lip2–Lip14 nenarušují podmínky vytvořené pro hygienu prostředí v platném ÚP v uspořádání řešeného území i nadále vytváří podmínky pro omezení negativních vlivů na
prostředí (exhalace, hluk) a podporuje zásady zdravého sídla. Např. ve změně Lip14 je řešena
eliminace případných negativních vlivů z rozvojových ploch technické infrastruktury - ve vztahu
k navazující stabilizované ploše bydlení bude realizován pás izolační zeleně o šířce min. 3 m, což
je definováno v podmínkách využití pro plochu veřejných prostranství Z2/07, viz výrok, kap. c)2.



Potlačení a snížení intenzity tranzitní dopravy v zastavěném území bylo v platném ÚP řešeno
vytvořením územních podmínek pro převedení silnice I. třídy směrem na Blansko - plocha
dopravní infrastruktury (41-DS). Změnami Lip2-Lip14 není již tento záměr sledován. Plocha
dopravní infrastruktury (41-DS) je změnou přejmenovaná na „MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x
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II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících“ a její rozsah je upraven.
S plochou dopravní infrastruktury (43-DS změnou nazvaný „jihozápadní obchvat“) a plochou (42Ds) vytváří územní podmínky pro částečné snížení intenzity dopravy na silnici I/43, která i nadále
prochází obcí. Snížení intenzity tranzitní dopravy bude řešeno zejména realizací dálnice D43
Kuřim – Lysice (západně řešeného území).


Změny Lip2–Lip14 nemají vliv na základní koncepci rozvoje definovanou v platném ÚP. Změna
nemění charakter obce a její sídelní strukturu, nemá vliv na hodnoty území.

9.3. ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE, VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE,
VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH
PLOCH, PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH, PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ A
OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
9.3.1.

Zdůvodnění urbanistické koncepce a kompozice

Urbanistická koncepce
Změny Lip2–Lip14 jsou řešeny v souladu s urbanistickou koncepci definovanou v platném ÚP:
 uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území
 řešení dopravní infrastruktury zůstává i nadále stěžejním impulsem pro rozvoj obce
Řešením změn Lip2–Lip14 je urbanistická koncepce z platného ÚP respektována.
Urbanistická kompozice
Z důvodu souladu platného ÚP s platnou legislativou je změnami Lip2-Lip14 doplněn text týkající se
urbanistické kompozice. Platný ÚP řeší urbanistickou kompozici prostřednictvím ochrany hodnot
území. ÚP vymezuje hodnoty území místního významu, které současně plní funkci základních prvků
urbanistické kompozice sídla a na jejich ochranu definuje podmínky využití. Jedná se o tyto hodnoty:
–

prostory urbanisticky a historicky cenné

–

významné stavební dominanty

–

místa jedinečných výhledů

–

památky místního významu

Řešením změn Lip2–Lip14 jsou hodnoty z platného ÚP určující urbanistickou kompozici respektovány.
9.3.2.

Zdůvodnění návrhu řešení změn Lip2-Lip14, zdůvodnění podmínek pro využití ploch
změn, podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu

9.3.2.1.

Zdůvodnění návrhu řešení změn Lip2-Lip14 a podmínek pro využití ploch

Změna Lip2


Změna využití stabilizované plochy smíšené nezastavěného území - zemědělské – SM, na
rozvojovou plochu rekreace – rekreace rodinná – Rr, v k.ú. Lipůvka, severovýchodně od obce
v lokalitě Pod Habřím. Doplnění podmínek využití pro plochu rekreace rodinné (13-Rr).

Změnou Lip2 je vymezena zastavitelná plocha začleněná do ploch rekreace - rekreace rodinná - Rr
(Z2/01-Rr), která navazuje na zastavěné území (stabilizované plochy Rr) v lokalitě Pod Habřím.
Návrh změn Lip2–Lip13 pro společné jednání
Z Pokynů 2017 pro řešení změny Lip2 vyplynulo:


řešit změnu podmínek využití ploch smíšených – krajinná zeleň SX a zemědělských – SM na
plochy rekreace Rr na pozemcích p.č.1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2, 1032/3 a 1077/23 vše v k.ú.
Lipůvka
Změnou byla vymezena rozvojová plocha Z2/01-Rr, zahrnující pouze pozemek 1032/1. Plocha
nebyla vymezena v požadovaném rozsahu. Do plochy nebyl zahrnut pozemek p.č. 1077/23 -
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jednalo by se o zábor lesního pozemku; dále pozemky p.č. 1031/2, 1031/3 lemující severní okraj
plochy – obec v této lokalitě s ohledem na modelaci terénu uvažuje s vybudováním plochy pro
zadržení dešťových vod (vodní plochu, suchý poldr apod.). Do plochy nebyl dále zahrnutý
pozemek p.č. 1032/2 a 1032/3, a to z důvodu zachování prostupnosti území (zahrnutí těchto
pozemků do ploch rekreace by v dané lokalitě vznikl neprostupný oplocený pás).
Do rozvojové plochy tedy nebyly zahrnuty všechny požadované pozemky - toto řešení bylo ve fázi
pro společné jednání řádně zdůvodněno, včetně zdůvodnění, proč nebyly konkrétní pozemky do
rozvojové plochy začleněny, viz výše. Toto řešení a jeho zdůvodnění se opíralo o požadavky,
které vyplynuly z pracovního jednání, které se uskutečnilo dne 24. 10. 2018 na Městském úřadě
Blansko, odboru ŽP, oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství, za přítomnosti
pracovníků odboru, pořizovatele změny č. 2, starosty obce Lipůvka a zpracovatele změny č. 2.
Návrh změn Lip2–Lip14 po společném jednání (pro veřejné projednání), Návrh změn Lip2–Lip14 pro
opakované veřejné projednání
Z „Vyhodnocení 2020“ a „Vyhodnocení 2021“ pro řešení změny Lip2 vyplynulo:


prověřit podmínky využití ploch smíšených nezastavěného území – krajinná zeleň SX a ploch
smíšených nezastavěného území – zemědělské SM zahrnující pozemky parc.č. 1031/2 a 1077/23
v k.ú. Lipůvka, do ploch rodinné rekreace Rr.

Po prověření byla dokumentace upravena - výše uvedené pozemky parc.č. 1031/2 a 1077/23 byly do
rozvojové plochy Z2/01-Rr začleněny, viz odst. Odůvodnění řešení.


Požadavek na ponechání prostoru podél západní části plochy v návaznosti na zastavěné území
pro přístup do krajiny bude z podmínek využití v tabulce kapitoly c2) „Vymezení zastavitelných
ploch“ pro plochu Z1/01 vypuštěn.

Bylo respektováno, viz níže v této kapitole, odst. Přístup do krajiny.
Obsluha plochy
Dopravní infrastruktura - obsluha plochy bude řešena z jihozápadu z účelové komunikace (35-DU)
navržené v platném ÚP v trase již používané cesty, a to jejím prodloužením. Toto prodloužení není
konkrétně vymezeno a přesné trasování územím bude řešeno až v navazujících řízeních. Důvodem
je, že nelze konkrétní trasu vymezit, protože existuje více možností trasování účelové komunikace.
Jako nejpravděpodobnější se jeví, že pokračování navržené účelové komunikace (35-DU) bude
vedeno stávající používanou trasou (není vymezena v mapách KN), která prochází přes plochu
rekreace rodinné (13-Rr). Z tohoto důvodu byly v rámci změny Lip2 do rozvojové plochy (13-Rr) z
platného ÚP definovány doplňující podmínky využití týkající se řešení obsluhy navazujících ploch
rekreace rodinné – Rr (stabilizovaných ploch a rozvojové plochy Z2/01-Rr), a to prodloužením
navržené účelové komunikace (35-DU) v rámci plochy 13-Rr, viz výrok, kap. c)2.
Technická infrastruktura – obsluha plochy technickou infrastrukturou bude řešena lokálně – jedná se o
odtrženou lokalitu.
Přístup do krajiny
Přístup do krajiny je zajištěn vlastní urbanistickou koncepcí – plocha je vymezena v rozsahu tak, aby
v dané chatové lokalitě nevznikl neprostupný oplocený pás.
Z „Vyhodnocení 2021“ pro řešení změny Lip2 vyplynulo:


zrušit podmínku využití definovanou pro zastavitelnou plochu rekreace rodinné Z2/01 v tabulce
zastavitelných ploch - kap. c)2. výroku ve znění. „podél západní části plochy v návaznosti na
zastavěné území ponechat prostor pro přístup do krajiny“

Respektováno - tato podmínka využití byla zrušena - Plocha rekreace – rekreace rodinná (Z2/01-Rr) –
vz tabulka v kap. c)2. Výroku.
Ochrana PUPFL
Do pozemku zasahuje vzdálenost 50 m od okraje lesa (dále OP lesa) ze severu i z jihu. Požadavek
DO (Odboru životního prostředí MěÚ Blansko) formulovaný na ochranu lesa severně od lokality
v Pokynech 2017, který zní: „Navrhovaná změna je možná za podmínky, že vzdálenosti do 25m od
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hranice lesního pozemku parc.č. 1017/6 (pozemek lesa severně od plochy) nebudou umísťovány
žádné stavby a ve vzdálenosti do 10 m od hranice citovaného lesního pozemku nebudou realizovány
žádné terénní úpravy, kterými by bylo negativně ovlivněno hospodaření na tomto pozemku.“ - je
respektován a zapracován do změny Lip2.
Ochrana PUPFL je změnou řešena takto:


ve výroku je pro plochu Z2/01 stanovena hranice max. možného přiblížení staveb a oplocení
k lesním pozemkům, kdy ve vzdálenosti do 25 m od hranice lesního pozemku nebudou
umísťovány žádné stavby a oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice nejbližšího
lesního pozemku, viz výrok, kap. c)2., podmínky využití.

Rozvojová plocha Z2/01 je vymezena v takovém rozsahu, aby bylo možno podmínky využití
respektovat. Podmínku, že ve vzdálenosti do 10 m od hranice lesního pozemku severně od plochy
Z2/01- Rr nebudou realizovány žádné terénní úpravy, nebylo třeba zapracovávat – rozvojová plocha
je vymezena až za touto vzdáleností.
Podmínky pro využití plochy, podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
Zastavitelná plocha Z2/01 je začleněna do ploch rekreace – rekreace rodinná – Rr, pro plochu platí
podmínky obecně definované v platném ÚP pro plochy rekreace rodinné - Rr, viz výrok, kap. f)1. Pro
zastavitelnou plochu jsou dále definovány doplňující podmínky využití, týkající se obsluhy území,
ochrany PUPFL a prostorového uspořádání, viz výrok, kap. c)2.





výšková regulace zástavby - je definována tak, aby byla v souladu s již v ÚP stanovenou regulací
pro plochy rekreace rodinné - Rr, a to max. 1 nadzemní podlaží s možností podkroví
intenzita využití stavebních pozemků-- změnou je upravena intenzita využití stavebních pozemků
ve všech plochách Rr - přípustná výměra zastavění je max. 100 m2 s omezujícími podmínkami
definovanými ve výroku v kap. f)4., dále viz odůvodnění, změna Lip3
rozmezí výměry stavebních pozemků – změnou je rozmezí (cca 2000 m2 – 2270 m2) definováno
tak, aby nebylo možno v ploše realizovat více jak 1 stavbu pro rodinnou rekreaci; důvodem řešení
je ochrana krajinného rázu v dané lokalitě (výměra plochy po rozšíření je 2343 m 2; výměra
2270m2 počítá s tím, že v západní části plochy musí být ponechán přístup do krajiny – cca 70 m2)
V souvislosti se zrušenou podmínkou pro plochu Z2/01 týkající se pěšího propojení je horní
hranice výměry zvýšena, a to z 2270 m2 na 2344 m2 (což je skutečná výměra zastavitelné plochy)
Důvodem navýšení výměry je skutečnost, že se v rámci plochy již neuvažuje se zřízením
veřejného pěšího propojení pro přítup do krajiny o výměře cca 70 m2.

Odůvodnění řešení:
Po prověření byla dokumentace pro veřejné projednání na základě připomínky upravena. Do
rozvojové plochy Z2/01-Rr, zahrnující pozemek p.č. 1032/1, byly dále začleněny pozemky p. č. 1031/2
(trvale travní porost, výměra 497 m2) a 1077/23 (lesní pozemek, výměra 58 m2).
Při prověřování bylo totiž zjištěno, že pozemek p.č. 1077/23 (nově zahrnutý do jižní část rozvojové
plochy Z2/01-Rr), je sice lesním pozemkem v evidenci KN, ale není dlouhodobě zalesněn a je
využíván spíše jako louka (stejně tak navazující severozápadní cíp lesního pozemku p.č. 1077/7, který
není též dlouhodobě zalesněn). Rozvojová plocha rekreace je směrem od jihu od zalesněného
pozemku oddělena přístupovou cestou dlouhodobě využívanou pro obsluhu dané lokality Pod Habří a
dále zastavěným územím - pozemkem se stavbou rodinné rekreace. Od trvale zalesněných pozemků
je tedy rozvojová plocha Z2/01-Rr směrem od jihu ve skutečnosti vzdálena více, než vyplývá z map
KN.
Dále bylo zjištěno, že pozemek p.č. 1031/2, nově zahrnutý do severní část rozvojové plochy Z2/01-Rr,
již není předmětem záměru vybudování suchého poldru - obec od tohoto záměru, který by zasahoval
do soukromého pozemku p.č. 1031/2, upustila.
V dokumentaci pro opakované veřejné projednání byl vypuštěn text týkající se zajištění průchodnosti
do krajiny: Po prověření bylo konstatováno, že rozvojová plocha Z2/01 je rozsahu, který umožní
prostup do krajiny vně rozvojové plochy.
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Realizací záměru ve vymezeném rozsahu dojde k doplnění stávající plochy rekreace rodinné v lokalitě
Pod Habřím způsobem, který nenaruší krajinný ráz, který zajistí, aby v dané lokalitě nevznikla
neprůchodná migrační překážka. Realizace záměru, s ohledem na omezené prostorové uspořádání a
využití plochy (max. 1 stavba pro rodinnou rekreaci), nebude mít negativní dopady na zvýšení intenzity
dopravy v navazující obytné zástavbě, přes niž bude plocha dopravně obsloužena.
Z „Vyhodnocení 2020“ pro řešení změny Lip2 vyplynulo:


prověřit podmínky využití ploch smíšených nezastavěného území – krajinná zeleň SX a ploch
smíšených nezastavěného území – zemědělské SM zahrnující pozemky parc.č. 1031/2 a 1077/23
v k.ú. Lipůvka, do ploch rodinné rekreace Rr.

Po prověření byla dokumentace upravena - výše uvedené pozemky parc.č. 1031/2 a 1077/23 byly do
rozvojové plochy Z2/01-Rr začleněny, viz odst. Odůvodnění řešení.

Změna Lip3
Změna textové části – změna intenzity využití stavebních pozemků ploch rekreace - rekreace rodinná
– Rr.
Po prověření, byl původní požadavek na navýšení max. intenzity využití stabilizovaných i rozvojových
ploch rekreace rodinné Rr (plocha zastavění stavbou pro rodinnou rekreaci ze stávajících 50 m2 na
max. 100 m2) a požadavek na navýšení max. intenzity využití v rozvojové ploše rekreace spojené
s chovem koní - Rk (plocha zastavění stavbou pro rodinnou rekreaci max. 30 m2 na 100 m2) řešen
takto:


plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr – stabilizované a rozvojové plochy rekreace rodinné – Rr
se nacházejí severovýchodně od obce v lokalitě U Hájenky a lokalitě Pod Habřím, které na sebe
navazují a vytvářejí chatovou lokalitu. Jedná se o enklávu ve tvaru podkovy, která se zařezává do
okolních lesních pozemků, jimiž je obklopena. Po prověření bylo změnou řešeno zvýšení intenzity
využití stavebních pozemků pouze u ploch rekreace rodinné - Rr. V platném ÚP je v plochách Rr
intenzita využití stavebních pozemků vyjádřena stanovením max. možné výměry zastavění
stavbou rodinné rekreace, a to max. 50 m2.
Změnou ÚP je tato intenzita zvýšena na max. 100 m2, avšak za předpokladu, že se do této max.
přípustné výměry zastavění kromě stavby hlavní (stavby pro rodinnou rekreaci) započítávají i
stavby vedlejší (např. kůlny, přístřešky, altány, bazény,...) a zpevněné plochy odstavných stání,
viz výrok, kap. f)4 Definice pojmů.



plochy rekreace – rekreace spojená s chovem koní – Rk – plocha sestává z rozvojové plochy (14Rk), která navazuje na chatovou lokalitu Pod Habřím a rozšiřuje ji západním směrem. Po
prověření nebylo řešeno navýšení výměry staveb pro rodinnou rekreaci (chat), které platný ÚP
připouští v plochách rekreace spojené s chovem koní – Rk. Důvodem je, že plocha (14-Rk) je
změnou Lip4 z ÚP vypuštěna a navrácena do krajiny bez možnosti výstavby chat, dále viz
odůvodnění, kap. 9.4.1.

Odůvodnění řešení:
Plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr - po prověření bylo navýšení umožněno. Intenzita využití
stavebních pozemků vyjádřena stanovením max. možné výměry zastavění stavbou rodinné rekreace
byla navýšena na max. 100 m2. Důvodem je, že stavby pro rodinnou rekreaci o max. výměře 50 m2
dle platného ÚP již neodpovídají současným potřebám rekreantů, chatařů a neodpovídají stávající
situaci (v minulosti bylo v lokalitě realizováno i několik chat o výměře kolem 100 m2). , Z důvodu
ochrany krajinného rázu jsou stanovena omezení - do této výměry se kromě stavby hlavní (stavby pro
rodinnou rekreaci) započítávají i stavby vedlejší a zpevněné plochy odstavných stání. Cílem je omezit
v této lokalitě, vklíněné do lesa, stavbu nových chat velikosti rodinných domů. Což by využití
požadované výměry bez omezení, tomuto trendu nahrávalo.
Výsledné řešení vyplynulo z jednání nad rozpracovanou změnou Lip2–Lip13, konaném dne
24. 10. 2018 na Odboru životního prostředí MěÚ Blansko.
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Změna Lip4
Záměr na využití plochy rekreace spojené s chovem koní (14-Rk) nebyl akceptován a plocha byla
zrušena, dále viz odůvodnění, kap. 9.4.1.

Změna Lip5
Změna využití části stabilizované plochy veřejných prostranství – U, na rozvojovou plochu smíšenou
obytnou – SO, v k.ú. Lipůvka, v západní části obce.
Záměrem změny je vybudování oplocené předzahrádky u přilehlého rodinného domu, orientované do
veřejného prostranství v prostoru vymezeném rodinným domem a chodníkem. Rozvojová plocha
Z2/02 je vymezena v místě, kde je kapacitní uliční prostor.
Podmínky pro využití plochy, Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
Zastavitelná plocha Z2/02 je začleněna do ploch bydlení smíšeného – SM, pro plochu platí podmínky
obecně definované v platném ÚP pro plochy SM, viz výrok, kap. f)1. Pro zastavitelnou plochu jsou
dále definovány doplňující podmínky prostorového uspořádání (respektování stávající stavební čáry, a
to z důvodu zamezení přístavby RD směrem do veřejného prostranství), viz výrok, kap. c)2.
Odůvodnění řešení:
Důvodem převedení daného pozemku do ploch smíšených obytných je záměr vybudování oplocené
předzahrádky mezi rodinným domem a chodníkem na vlastním pozemku, a to za účelem zkultivování
daného prostoru v místě, které není zatíženo, s ohledem na polohu, požadavky na trasování
komunikace a vedení technické infrastruktury. Ani v budoucnu se v daném místě trasování DI a TI
nepředpokládá, protože zbývající uliční prostor má dostatečnou kapacitu pro trasování komunikace,
chodník a zeleň a která splňuje platná ustanovení vyhlášky týkající se šířky veřejných prostranství.
Pozemek mezi rodinným domem a chodníkem je k plánovanému účelu již částečně využíván
(zatravněná plocha).

Změna Lip6
Změna dopravního napojení stabilizované a rozvojové plochy smíšené obytné, zmenšení rozsahu
rozvojové plochy veřejných prostranství 2P-U a její náhrada za stabilizovanou plochu smíšenou
obytnou – SO, rozčlenění původní rozvojové plochy smíšené obytné 7-SO na dílčí plochy, v k.ú.
Lipůvka, v jihovýchodní části obce v lokalitě za bytovkou.
Předmětem změny je nesouhlas vlastníků pozemků s vymezením rozvojové plochy veřejných
prostranství 2P-U, navržené pro obsluhu stabilizované a rozvojové plochy smíšené obytné v dané
lokalitě. Nesouhlas se týkal zejména východní části plochy 2P-U, na němž byl realizován pozemek
s novostavbou rodinného domu a zahradou.
Obsluha lokality
Byla prověřena potřeba vymezení plochy přestavby 2P-U/v a navrženo řešení, které zohlednilo
aktuální stav a záměry v území a vytvořilo podmínky, které povedou k naplnění stabilizovaných ploch
smíšených obytných - SO (využití nadměrných zahrad pro bydlení) a zastavitelných ploch smíšených
obytných – SO, jejich obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou. V dané lokalitě je řešeno nové
dopravní napojení ploch pro bydlení – je navržena plocha veřejných prostranství (7d-U), která člení
původní rozvojovou plochu smíšenou obytnou 7-SO na dílčí plochy (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO) a
propojuje veřejné prostranství 2P-U na stávající místní komunikaci. Přes rozvojovou plochu veřejných
prostranství (Z2/05-U) zajišťuje pěší propojení směrem k centru obce. Východní část plochy veřejných
prostranství 2P-U je zaslepena a nahrazena stabilizovanou plochou pro bydlení.
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Podmínky pro využití ploch, podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
Podmínky pro rozvojové plochy (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO) jsou ve výroku stanoveny ve shodě
s podmínkami definovanými pro původní plochu 7-SO jsou začleněny do ploch smíšených obytných –
SO (změnou dochází pouze k podrobnějšímu členění původní plochy 7-SO). Pro plochy platí
podmínky obecně definované v platném ÚP, viz výrok, kap. f)1. Pro zastavitelné plochy SO jsou dále
definovány doplňující podmínky využití, týkající se obsluhy území a prostorového uspořádání (výšková
regulace zástavby zůstává dle platného ÚP - 2 NP s možností podkroví), viz výrok, kap. c)2.
Rozvojové plochy (7d-U, Z2/05-U) jsou začleněny do ploch veřejných prostranství – U s obecnými
podmínkami využití dle platného ÚP. Pro zastavitelné plochy jsou dále definovány doplňující podmínky
využití, viz výrok, kap. c)2.
Odůvodnění řešení:
Po prověření celé lokality byl akceptován požadavek na zmenšení rozsahu plochy 2P-U ve své
východní části (východní část plochy 2P-U byla zrušena a nahrazena stabilizovanou plochou
smíšenou obytnou – SO) s tím, že bylo se souhlasem zástupců obce dohodnuto, že zbývající část
rozvojové plochy 2P-U bude i nadále zachována, a to z důvodu zachování a zajištění jediného
možného přístupu k budoucím stavebním pozemkům pro bydlení v nadměrných zahradách (v ÚP
stabilizovaná plocha smíšená obytná – SO), jejichž realizace se předpokládá a obcí podporuje.
Původní plocha bydlení 7-SO je plochami veřejných prostranství podrobněji rozčleněna na plochy 7aSO, 7b-SO, 7c-SO.
Pro nové dopravní napojení celé lokality bylo vypracováno několik variant. Výsledné řešení vyplynulo
z pracovního jednání konaném dne 30.10. 2018 v USB Brno, za přítomnosti zástupce obce a vlastníka
pozemku, který svůj pozemek navazující na stávající místní komunikaci a směřující do lokality nabídl
pro nový vstup do lokality – pro nové trasování veřejného prostranství. Změnou je obsluha plochy
dopravní a technickou infrastrukturou řešena takto:
Ze stávající místní komunikace je vedena plocha veřejných prostranství 7d-U (je trasována jižním
okrajem původní plochy 7-SO podél stabilizované plochy smíšené obytné). Veřejné prostranství tak
kromě rozvojové plochy pro bydlení obslouží i budoucí stavební parcely v nadměrných zahradách
jižně od veřejného prostranství (vně původní plochy 7-SO). Veřejné prostranství 7d-U se ve své
západní části lomí severním směrem až k ploše veřejných prostranství 2P-U tak, aby umožnilo jeho
propojení na stávající místní komunikaci. Veřejné prostranství 7d-U se dále větví - západním směrem
pokračuje jako pěší propojení s využitím pozemku v evidenci KN vedeném jako komunikace. Na
západním okraji (nad rámec původní plochy pro bydlení 7-SO) na něj navazuje změnou navržené
veřejné prostranství Z2/05-U, které vzájemně propojí veřejná prostranství navržená v platném ÚP pro
pěší propojení a umožní tak pěším v lokalitě a v navazujícím území projít až do centra obce mimo
dopravou zatížené komunikace.
Návrh změn Lip2–Lip14 po veřejném projednání (pro opakované veřejné projednání)
Z „Vyhodnocení 2021“ pro řešení změny Lip6 vyplynulo:




Plocha veřejných prostranství (7d-U):
o

byla upravena trasa místní komunikace navržená pro obsluhu rozvojových ploch bydlení
(zalomení směrem severním bylo oddáleno směrem od obc). Tato úprava nemá dopad na
hlavní účel vymezení plochy - obsluha rozvojových pozemků pro bydlení; propojení
veřejné prostranství 2P-U na stávající místní komunikaci (vně hranice změny Lip6);
zajištění pěšího propojení směrem k centru obce

o

byl upraven rozsah a umístění VPS D23, viz kap. 9.6. odůvodnění

Plochy smíšené obytné (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO):
o

v souvislosti s úpravou plochy veřejných prostranství 7d-U byl upraven rozsah a
uspořádání ploch smíšených obytných 7a-SO, 7b-SO, 7c-SO
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Změna Lip7
Změna Lip7 byla zrušena, dále viz odůvodnění, kap. 12.2.

Změna Lip8
Změna využití části rozvojové plochy veřejných prostranství (27-U/v), na rozvojovou plochu bydlení –
B, v k.ú. Lipůvka, v severní části obce.
Záměrem změny je rozšíření stávající zahrady u navazujícího rodinného domu na úkor západní části
rozvojové plochy veřejných prostranství (27-U), která byla v platném ÚP navržena pro obsluhu
rozvojové plochy bydlení (4-B) a pro obsluhu navazujících stabilizovaných ploch chybějící veřejnou
infrastrukturou – např. pro vybudování parkoviště, odpočinkové plochy pro setkávání, dětského hřiště,
veřejné zeleně. Po prověření byla pro realizaci záměru vymezena rozvojová plocha bydlení (Z2/03-B).
Obsluha plochy
Plochu lze v případě potřeby napojit na dopravní a technickou infrastrukturu z veřejného prostranství
(27-U) navrženého v platném ÚP.
Podmínky pro využití plochy, podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
I když se jedná o rozšíření zahrady za rodinným domem, byla zastavitelná plocha začleněna do ploch
bydlení – B, pro plochu platí podmínky obecně definované v platném ÚP pro plochy (B), viz výrok,
kap. f)1. Pro plochu jsou dále definovány doplňující podmínky využití, týkající se obsluhy území a
prostorového uspořádání, viz výrok, kap. c)2. (výšková regulace je stanovena pro případ realizace
zástavby, a to max. 1NP s možností podkroví.
Odůvodnění řešení:
Důvodem vymezení rozvojové plochy bydlení (Z2/03-B) bylo respektování požadavku na rozšíření
stávající zahrady za rodinným domem na úkor západní části rozvojové plochy veřejných prostranství
(27-U). Po prověření území jako celku byla plocha Z2/03-B vymezena v takovém rozsahu, který
nemůže narušit v ÚP navržený účel plochy – i nadále bude zachována možnost obsluhy rozvojové
plochy bydlení (4-B), možnost vybudování parkoviště, odpočinkové plochy pro setkávání, dětského
hřiště, veřejné zeleně.

Změna Lip9
Změna Lip9 byla vypuštěna.
Požadovaným předmětem změny Lip9 byla změna využití části rozvojové plochy smíšené obytné (2SO) na plochu umožňující realizaci objektů administrativy, a to ve východní části lokality, která je
v tomto prostoru prolukou přiléhající k silnici I/43.
Odůvodnění:
Po prověření nebyla změna Lip9 řešena z několika důvodů:
–

podmínky využití ploch smíšených obytných – SO umožňují požadovaný záměr realizovat, protože
v plochách SO jsou kromě staveb pro bydlení, přípustné i stavby a zařízení občanského vybavení
a sportu

–

prolukou je aktuálně prověřováno podrobnějším řešením dopravní napojení lokality 2-SO na silnici
I/43 se souhlasem vlastníků pozemků
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Změna Lip10
Změna využití stabilizovaných ploch bydlení – B na stabilizované plochy smíšené obytné – SO, v k.ú.
Lipůvka, v jihozápadní části obce.
Původním předmětem změny byla změna využití stabilizovaných ploch bydlení – B na stabilizované
plochy smíšené obytné – SO pouze na části plochy - na pozemcích 437/1, 437/2, 438 a 439. Jedná se
o zohlednění stávající situace v území, kde je součástí RD dílna pro opravy automobilů, provozovna
funguje od roku 1991 (rozhodnutí o změně užívání s č.j.2030/90 ze dne 17.12.1991).
Po prověření byl požadavek akceptován a dále rozveden - v daném i navazujícím území byly
vymezeny plochy smíšené obytné - SO – smíšené využití bylo vymezeno na všech stabilizovaných
plochách bydlení – B v jihozápadní části obce.
Podmínky pro využití plochy
Stabilizované plochy jsou začleněny do ploch smíšených obytných - SO pro něž platí podmínky
obecně definované v platném ÚP pro plochy SO včetně podmínek prostorového uspořádání, viz výrok,
v kap. f)1.
Odůvodnění řešení:
Důvodem vymezení plochy smíšené obytné na požadovaných pozemcích je respektování stávající
skutečnosti týkající se existence stávající provozovny. Důvodem rozšíření ploch smíšených obytných
- SO na celé území jihozápadní části obce bylo jeho prověření v širších souvislostech.
Po prověření celého území v širších souvislostech byly stabilizované plochy smíšené obytné – SO
vymezeny v celém území jihozápadní části obce a nahradily tak stabilizované plochy bydlení-B.
Důvodem je skutečnost, že území je ze všech stran obklopeno plochami smíšenými obytnými, jak
stabilizovanými, tak rozvojovými. Území je z jihu a jihozápadu vymezeno navrženou plochou dopravní
infrastruktury 43-DS, která bude sloužit pro průchod komunikace (obchvat jihozápad), k obsluze
rozvojových ploch smíšených na jihozápadním okraji obce a k propojení křižovatek navržených na
silnici I/43 a II/379 - realizace této komunikace tak ovlivní využití navazujícího urbanizovaného území.
U rozvojových ploch pro bydlení (9-SO, 10-SO) byla tato skutečnost v ÚP zohledněna – v ÚP je
v plochách vymezeno smíšené využití. Dále je napříč daným územím ze směru od Kuřimi navržena
cyklostezka (plocha 36-DU, 21-U), jejíž realizací bude území též ovlivněno.
Bylo vyhodnoceno, že realizací komunikace v ploše 43-DS a realizací cyklistické trasy bude navazující
stabilizované území v této lokalitě ovlivněno zvýšenými požadavky na podnikání. Z tohoto důvodu byly
všechny stabilizované plochy bydlení - B v daném území změněny na plochy smíšené obytné – SO,
čímž budou vytvořeny podmínky pro podnikání, např. v oblasti služeb cyklistům.
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Změna Lip11
Změna využití jižní části rozvojové plochy občanského vybavení (16-OV) na stabilizovanou plochu
smíšenou obytnou – SO, v k.ú. Lipůvka, východně od centra obce.
Změnou Lip11 je vymezena stabilizovaná plocha smíšená obytná – SO v jižní časti rozvojové plochy
občanského vybavení – veřejná vybavenost (16- OV),
Obsluha plochy
Jedná se o plochu, kterou lze obsloužit z pozemku navazujícího domu, jehož je součástí; případně
z plochy veřejných prostranství, která vymezuje východní okraj plochy.
Odůvodnění řešení:
Důvodem vymezení stabilizované plochy smíšené obytné – SO na úkor jižní časti rozvojové plochy
občanského vybavení – veřejná vybavenost (16- OV), je respektování požadavku vlastníka pozemku
p.č. 544/2 využívat pozemek dle stávajícího stavu – pozemek je situovaný v prostoru mezi stávajícím
rodinným domem (v ÚP plocha smíšená obytná) a stávající komunikací (v ÚP plocha veřejných
prostranství).
Po prověření byl požadavek na vymezení stabilizované plochy smíšené obytné – SO na úkor jižní
části rozvojové plochy občanského vybavení (16-OV) akceptován. Zástupci obce podpořili, aby
rozvojová plocha (16-OV) zůstala i nadále zachována, avšak pouze s využitím pozemků ve vlastnictví
obce. Bylo konstatováno, že zmenšení je takového rozsahu, který neovlivní budoucí využití plochy pro
občanské vybavení. Plochu (16-OV) bude možno i po zmenšení využít pro navržený účel, například
pro dům s pečovatelskou službou, sociální bydlení nebo startovací byty pro mladé rodiny.

Změna Lip12
Změna využití stabilizovaných ploch zemědělských - P na rozvojovou plochu sídelní zeleně – zeleň
zahrad – Zz, v k.ú. Lipůvka, na západním okraji obce v lokalitě u hřbitova.
Změnou Lip12 je v návaznosti na zastavěné území vymezena zastavitelná plocha sídelní zeleně –
zeleň zahrad (Z2/04-Zz), která navazuje na plochu bydlení (plocha 1-B) vymezenou v ÚP na
západním okraji obce, v rámci níž je realizována stavba rodinného domu. Plocha Z2/04 bude sloužit
pro rozšíření zahrady k tomuto RD. Rozvojová plocha není vymezena v požadovaném rozsahu. Do
plochy nebyly zahrnuty pozemky p.č. 984/49, 984/50, které jsou v evidenci KN evidovány jako účelová
komunikace, což je potvrzeno i platným ÚP (pozemky jsou začleněny do stabilizovaných ploch
dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU).
Obsluha plochy
Jedná se o zahradu, kterou lze obsloužit z pozemku navazujícího rodinného domu, jehož je součástí;
případně z účelové komunikace, která vymezuje západní okraj rozvojové plochy.
Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
Výšková regulace zástavby je stanovena tak, aby byla v souladu s již v ÚP stanovenou regulací pro
plochy zeleně zahrad – Zz - max. 1 nadzemní podlaží s možností podkroví.
Limity využití území
Realizace přípustných staveb v ploše je omezena respektováním limitů (OP nadzemního vedení vn,
zařízení SKAO, OP a BP VTL plynovodu), střet bude řešen v navazujících řízeních. Plocha se nachází
v těsné blízkosti stávajícího hřbitova – pro plochu platí omezení vyplývající z respektování OP okolo
veřejného pohřebiště - plocha bude řešena s ohledem na zachování piety hřbitova, což je definováno
v doplňujících podmínkách pro tuto plochu ve výroku, v kap. c)2.
Odůvodnění řešení:
Po prověření je změnou Lip12 na západním okraji obce vymezena zastavitelná plocha sídelní zeleně
– zeleň zahrad (Z2/04-Zz). Důvodem je zohlednění požadavku na rozšíření stávající zahrady u
rodinného domu, v současnosti prostorově omezené. Rodinný dům je situován v rámci rozvojové
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plochy bydlení (1-B), a to v jejím jihozápadním cípu na pozemku trojúhelníkového tvaru, a to z důvodu
respektování ochranných pásem vedení technické infrastruktury.
V rámci Z2/04-Zz lze kromě zahrad při respektování omezujících podmínek realizovat zařízení a
stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby sloužící aktivitám
zahrádkaření, altány, hřiště, bazény, přístřešky, kůlny, stavby typu stodol) za podmínky zachování
piety hřbitova.

Změna Lip13
Změnou je aktualizován výčet ploch pro řešení územní studií, dále je řešeno prodloužení lhůty na
zpracování územní studie, viz odůvodnění, kap. 9.10. Je řešena aktualizace vymezení VPS, viz
odůvodnění, kap. 9.6.

Změna Lip14
Návrh změn Lip2–Lip14 po společném jednání
Z Pokynů 2020 vyplynulo prověření nové změny Lip14:
Změna využití části rozvojové plochy sídelní zeleně – zeleň izolační (9-Zi), části rozvojové plochy
technické infrastruktury (39-T) a části stabilizované plochy dopravní infrastruktury – účelové
komunikace – DU na rozvojovou plochu technické infrastruktury – T a veřejných prostranství - U, v k.ú.
Lipůvka, na jihozápadním okraji obce.
Změnou Lip14 jsou vymezeny v lokalitě u sběrného dvora: 2 zastavitelné plochy, které navazují na
zastavěné území:
–

Z2/06-T - plocha pro technické zázemí obce začleněná do ploch technické infrastruktury – T

–

Z2/07-U - plocha pro obsluhu této rozvojové plochy a navazujícího území, začleněná do ploch
veřejných prostranství – U

V případě plochy technické infrastruktury Z2/06-T pro technické zázemí obce se jedná o využití
pozemků nezemědělské půdy ve vlastnictví obce. V platném ÚP jsou začleněny do zastavitelné
plochy sídelní zeleně – zeleň izolační (9-Zi), navržené v tomto území z důvodu odclonění stávající
obytné zástavby od vírového separátoru a příp. od jihozápadního obchvatu obce. Převážná výměra
plochy (9-Zi) je zachována a není ohrožena její funkce, pro kterou byla v platném ÚP vymezena.
V případě plochy veřejných prostranství Z2/07-U pro komunikaci, technickou infrastrukturu a izolační
zeleň, se jedná o využití nezemědělských pozemků ve vlastnictví obce, zejména stávající účelové
komunikace. V platném ÚP se jedná o využití stabilizované plochy dopravní infrastruktury - DU, dále
východního okraje zastavitelné plochy technické infrastruktury 39-T a severovýchodní části
zastavitelné plochy izolační zeleně 29-Zi.
Obsluha území, přístup do krajiny
Z2/06-T – rozvojová plocha technické infrastruktury pro technické zázemí obce bude obsloužena ze
stávající účelové komunikace, která je změnou ÚP navržena pro veřejné prostranství (Z2/07-U)
s místní komunikací. Další příjezd do plochy bude dle podrobnější dokumentace přes navazující
sběrný dvůr - je počítáno s propojením přes bránu v jižní části oplocení sběrného dvora. Dále, viz
níže.
Z2/07-U – rozvojová plocha veřejných prostranství navržená pro obsluhu areálu pro technické zázemí
obce Z2/06 využívá zejména stávající účelovou komunikaci. Je vymezena tak, aby obsloužila plochu
pro technické zázemí obce s vjezdem z jižní části plochy Z2/06-T. Nad sběrným dvorem je zaústěna
do rozvojové plochy dopravní infrastruktury 43-DS, navržené v platném ÚP pro jihozápadní obchvat
obce. Plocha veřejných prostranství Z2/07-U je vymezena o proměnné šířce, avšak min. 8 m tak, aby
mohla sloužit i pro obsluhu ploch smíšených obytných s možností výstavby rodinných domů,
navržených v platném ÚP na jihozápadním okraji obce. V úseku lemujícím rozvojovou plochu pro
technické zázemí obce Z2/06-T je veřejné prostranství rozšířeno na 10 m tak, aby bylo možno v rámci
plochy vybudovat pás izolační zeleně.
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Přístup do krajiny, vymezený v dané lokalitě v platném ÚP, je řešením změny Lip14 zachován.
Podmínky pro využití plochy, podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
Zastavitelná plocha pro technické zázemí obce Z2/06 je začleněna do ploch technické infrastruktury –
T. Pro plochu platí podmínky obecně definované v platném ÚP pro plochy technické infrastruktury – T.
Podmínky jsou změnou Lip14 doplněné o konkrétní přípustné využití plochy: „technické zázemí obce
(uložení obecního mobiliáře, skladování posypového a údržbového materiálu, komunální techniky
apod.)“, viz výrok, kap. f)1.
Pro zastavitelnou plochu jsou dále definovány doplňující podmínky využití, týkající se střetů s limity
využití území, např. „řešit střet s technickou infrastrukturou (kanalizační sběrač, zatrubněný vodní tok)
a střet se zájmovým územím Ministerstva obrany“, které budou řešeny v navazujících řízeních.
Pro zastavitelnou plochu jsou dále definovány doplňující podmínky využití, týkající se prostorového
uspořádání, viz výrok, kap. c)2.:
– „výšková regulace zástavby – max. 1 NP bez možnosti podkroví, halové objekty nesmí narušit
obraz sídla a krajiny“
Omezující podmínky výškové regulace zástavby jsou definovány z důvodu polohy rozvojové plochy
v území navazujícím na zástavbu rodinných domů a v území, které tvoří přechod zástavby do krajiny,
kde není zástavba více jak 1 podlaží žádoucí.
Odůvodnění řešení:
Požadavek na novou změnu uplatnila obec Lipůvka po společném jednání o návrhu skupiny změn.
Důvodem vymezení rozvojové plochy technické infrastruktury (Z2/06-T) byl požadavek obce na
vymezení plochy pro technické zázemí obce (dále i technický dvůr), tj. plochy k uložení obecního
mobiliáře, skladování posypového a údržbového materiálu a komunální techniky, kterou obec
dlouhodobě postrádá. Pro záměr byla vybrána obcí plocha jižně od sběrného dvora. V ploše, která
byla obcí prověřena podrobnější dokumentací (Technický dvůr, fy Accomodea, 08/2020), se uvažuje
s vybudováním zastřešení - haly pro techniku obsluhy území, vybudování zpevněných ploch a
oplocení.
Po prověření byla pro realizaci záměru vymezena rozvojová plocha technické infrastruktury (Z2/06-T)
jižně od již zrealizovaného sběrného dvora. Bylo konstatováno, že tato plocha je pro záměr
nejvhodnější. Navazuje bezprostředně na již zrealizovaný sběrný dvůr (rozvojová plocha 39-T),
využívá nezemědělskou půdu a je ve vlastnictví obce.
Obsluha areálu technického zázemí obce je uvažována s využitím stávající účelové komunikace
směřující k areálu ze severu od silnice II/374 (v platném ÚP je zaústěná do plochy 43-DS), kde
obsluhuje již zrealizovaný sběrný dvůr. V rámci kapacitní plochy účelové komunikace je navrženo
veřejné prostranství (Z2/07-U) pro průchod místní komunikace. Je navrženo v šířce min. 8 m tak, aby
obsloužilo plochu Z2/06 a současně vyhovělo legislativě stanovené pro obsluhu rodinných domů,
jejichž výstavba se plánuje na jihozápadním okraji obce (plochy 9-SO, 10-SO) - v současné době
bude toto veřejné prostranství jejich jedinou možností napojení na dopravní infrastrukturu do doby,
než bude realizován jihozápadní obchvat obce. Obsluha areálu je podrobnější dokumentací řešena
vjezdem z jižní části rozvojové plochy. Areál bude navíc propojen branou s navazujícím sběrným
dvorem, která umožní vyvážení kontejnerů i přes areál technického zázemí obce. Důvodem řešení je
skutečnost, že navazující sběrný dvůr neumožňuje bezpečnou manipulaci s kontejnery při jejich
vyvážení.
Odclonění areálu technického dvora od stávající obytné zástavby, navazující směrem východním,
bude řešeno výsadbou izolační zeleně, a to v pásu mezi zpevněnou komunikací a oplocením
technického dvora. Z tohoto důvodu je v daném úseku navržené veřejné prostranství rozšířeno na
10 m. Realizace izolační zeleně je zajištěna podmínkami využití, definovanými pro rozvojovou plochu
veřejných prostranství Z2/07-U, ve výroku, v kap. c)2.:“ve vztahu k navazující stabilizované ploše
bydlení řešit pás izolační zeleně o šířce min. 3 m“. Halový objekt situovaný dle podrobnější
dokumentace podél východní strany areálu bude kromě pásu izolační zeleně další optickou clonou ve
vztahu k obytné zástavbě.
Lze konstatovat, že úbytek části rozvojové plochy izolační zeleně 29-Zi, vymezené v platném ÚP a
způsobený návrhem plochy pro technické zázemí obce Z2/06-T je takové výměry, která i nadále
zachová funkci, pro kterou byla plocha izolační zeleně v platném ÚP navržena. Tj. odclonění obytné
zástavby od vírového separátoru a navržené plochy dopravní infrastruktury (jihozápadní obchvat
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obce). Tuto funkci částečně převezme za chybějící zeleň plánovaný třímetrový pás izolační zeleně ve
veřejném prostranství a halový objekt v technickém dvoře.

9.3.2.2.
Zdůvodnění úpravy podmínek ploch s rozdílným způsobem využití
definovaných v platném ÚP
Při řešení změn Lip2-Lip14 byly dále prověřeny a upraveny tyto podmínky definované v platném ÚP
pro plochy s rozdílným způsobem využití:
–

Plochy bydlení – B, plochy smíšené obytné – SO - z přípustného využití ploch byly vyjmuty bytové
domy. Důvodem je obava obce z nadměrného zahuštění zástavby. Obec Lipůvka je atraktivní
obec pro bydlení (dobrá dopravní dostupnost Blanska a Brna, veřejné vybavení, pracovní
příležitosti, blízkost přírody), v poslední době vyhledávaná zejména developery. V platném ÚP
stanovené podmínky využití umožňují realizaci bytových domů, což by v budoucnu mohlo vyústit
k neúměrnému zahuštění zástavby nad rámec kapacity stávající veřejné infrastruktury a s dopady
na životní prostředí obce (zvýšení intenzity dopravy na stávajících místních komunikacích).

–

Plochy veřejných prostranství – U – úpravy se týkají existence předzahrádek v rámci veřejných
prostranství – předzahrádky byly doplněny do podmíněně přípustného využití; v hlavním využití
ploch bylo stanoveno, že předzahrádky nejsou přístupné veřejnosti. Důvodem je snaha o eliminaci
změn ÚP.

–

Plochy technické infrastruktury – T – úprava se týká doplnění přípustných podmínek využití
v souvislosti s řešením změny Lip14 (doplnění využití zastavitelné plochy Z2/06), dále viz
odůvodnění, kap. 9.3.2.1.

Úpravy podmínek využití ploch v krajině vymezených v platném ÚP, viz odůvodnění, kap. 9.4.1., 9.4.2.

9.3.2.3.
Zdůvodnění úpravy podmínek prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu definovaných v platném ÚP
Při řešení změn Lip2-Lip14 byly dále prověřeny a upraveny podmínky prostorového uspořádání a
ochrany krajinného rázu definované v platném ÚP. Úprava spočívá v upřesnění, přeformulování,
doplnění prostorových regulativů a v jejich podrobnější specifikaci s rozdělením, zda se prostorová
regulace týká využití ploch stabilizovaných nebo rozvojových, viz výrok, kap. f)1. Některé pojmy jsou
dovysvětleny ve změnami doplněné kapitole f)4. výroku, např. intenzita využití stavebních pozemků,
výšková regulace zástavby,...).
Výšková regulace zástavby - výšková regulace zástavby byla upřesněna tak, aby regulativy
korespondovaly s charakterem území, vzájemně spolu korespondovaly regulativy stanovené ve
výroku v kap. f)1. pro plochy stabilizované a v kap. c)2. a c)3. pro plochy rozvojové. Dále aby
korespondovaly s doplněným výkladem pojmu „výšková regulace zástavby“ definovaným ve změnou
doplněné kapitole f).4.
Rozmezí výměry stavebních pozemků - bylo doplněno pro rozvojové plochy bydlení – B), a plochy
smíšené obytně – SO (300 m2 - 3000 m2/ 1RD). Dále pro rozvojovou plochu rekreace rodinné (Z2/01Rr), viz výrok, kap. c)2.
Důvodem navržené regulace je zabránit neúměrnému zahuštění zástavby nad rámec kapacity
stávající veřejné infrastruktury a dopadům na životní prostředí obce (zvýšení intenzity dopravy na
stávajících místních komunikacích). Stavební pozemky o výměře 250 m 2 nacházející se ve východní
část plochy 6-SO jsou s ohledem na majetkoprávní vztahy ze stanovených regulativů vyjmuty.
Intenzita využití stavebních pozemků - intenzita využití stavebních pozemků, navržená v platném ÚP
pro plochy rekreace – rekreace rodinná – Rr, byla změnou upravena, dále viz odůvodnění, kap.
9.3.2.1., změna Lip3.
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9.3.2.4.
Zdůvodnění podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného
rázu - změny Lip2-Lip14
Pro rozvojové plochy navržené změnami jsou definovány doplňující podmínky prostorového
uspořádání v případě, že to charakter, rozsah a umístění ploch změn vyžaduje. Pro ostatní změny
platí podmínky prostorového uspořádání definované v platném ÚP. Podrobněji viz odůvodnění
jednotlivých změn v kapitole. 9.3.2.

9.3.2.5.
Zdůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití změny Lip2-Lip14
Změnami Lip2-Lip14 jsou konkrétní stabilizované nebo rozvojové plochy začleněny do ploch
s rozdílným způsobem využití, pro které jsou definovány podmínky využití dle platného ÚP. Pro
jednotlivé plochy, v případě, že to charakter, rozsah a umístění ploch změn vyžaduje, jsou definovány
doplňující podmínky využití. Podrobněji viz odůvodnění jednotlivých změn v kapitole 9.3.2.1.
9.3.3.

Zdůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití

Změnami Lip2–Lip14 byly vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití::
–

plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr
o

–

–

plochy smíšené obytné – SO
o

zastavitelná plocha Z2/02-SO (změna Lip5)

o

zastavitelná plocha 7a-SO, 7b-SO, 7c-SO (změna Lip6)

o

3 stabilizované plochy SO (změna Lip10)

o

1 stabilizovaná plocha SO (změna Lip11)

plochy bydlení – B
o

–

–

zastavitelná plocha Z2/04-Zz (změna Lip12)

plochy veřejných prostranství - U
o

zastavitelná plocha Z2/05-U, 7d-U (změna Lip6)

o

zastavitelná plocha Z2/07-U (změna Lip14)

plochy technické infrastruktury
o

–

zastavitelná plocha Z2/03-B (změna Lip8)

plochy zeleně zahrad – Zz
o

–

zastavitelná plocha Z2/01-Rr (změna Lip2)

zastavitelná plocha Z2/06-T (změna Lip14)

plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské – SM
o

stabilizovaná plocha – SM (změna Lip4, kap. 9.3.2.1., 9.4.1.)

Řešení změn Lip2–Lip14 nemělo dopad na vymezení nových ploch s rozdílným způsobem využití nad
rámec platného ÚP.
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9.3.4.

Zdůvodnění vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby

Změnami Lip2–Lip14 byly vymezeny tyto zastavitelné plochy:
–

Z2/01-Rr (plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr), odůvodnění viz změna Lip2

–

Z2/02-SO (plochy smíšené obytné - SO), odůvodnění viz změna Lip5

–

Z2/03-B (plochy bydlení - B), odůvodnění viz změna Lip8

–

Z2/04-Zz (plochy zeleně zahrad - Zz), odůvodnění viz změna Lip12

–

Z2/05-U, 7d (plochy veřejných prostranství - U), 7a, 7b, 7c (plochy smíšené obytné - SO),
odůvodnění viz změna Lip6

–

Z2/06-T, 7d (plochy technické infrastruktury - T), odůvodnění viz změna Lip14

–

Z2/07-U (plochy veřejných prostranství – U), odůvodnění viz změna Lip14

Pro jednotlivé zastavitelné plochy byly ve výroku v kap. c)2 definovány doplňující podmínky využití
v případě, že si to řešení vyžadovalo.
Změnami Lip2–Lip14 nebyly vymezeny plochy přestavby, tj. plochy ke změně stávající zástavby, k
obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území.
9.3.5.

Zdůvodnění vymezení systému sídelní zeleně

Základní systém sídelní zeleně, navržený v platném ÚP, je změnou Lip12 doplněn o plochy sídelní
zeleně – zeleň zahrad (Z2/04-Zz), která vytvoří přechod zástavby do krajiny na západním okraji obce,
dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.
Při řešení změny Lip14 dochází vymezením zastavitelné plochy technické infrastruktury Z2/06-T ke
zmenšení plochy izolační zeleně (9-Zi) vymezené v platném ÚP, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.
9.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH
S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ A STANOVENÍ PODMÍNEK
PRO JEJICH VYUŽITÍ, KONCEPCE ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍCH
OPATŘENÍ, OCHRANY PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK
NEROSTNÝCH SUROVIN
9.4.1.

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití

Koncepce uspořádání krajiny
Koncepce definovaná v platném ÚP se řešením změn Lip2–Lip14 nemění.
Změnou Lip4 je navrácena zastavitelná plocha do krajiny – je vymezena stabilizovaná plocha smíšená
nezastavěného území - zemědělská – SN, dále viz níže v této kapitole.
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
Výčet ploch vymezených v platném ÚP v krajině zůstává řešením změn Lip2–Lip14 zachován.
Zdůvodnění úpravy podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití v krajině z platného
ÚP
V rámci změn jsou upraveny podmínky využití ploch v krajině tak, aby spolu vzájemně korespondovaly
(např. je doplněna možnost realizace hipostezek v plochách, kde nebyly zmíněny. Do krajiny (do ploch
P, SM, SX – tedy vyjma ploch P – biocenter, kde je realizace těchto záměrů v rozporu s hlavním
využitím plochy), jsou doplněny výběhy a ohrady pro dobytek, koně,…- podmínkou realizace je
zajištění ochrany půdy před erozí a zajištění prostupnost krajiny. Podmínky jsou koordinovány
s podmínkami definovanými pro plochy ÚSES – biokoridory, interakční prvky, dále viz odůvodnění,
kap. 9.4.2.
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Do ploch P, SM, SX – tedy vyjma ploch P – biocenter, kde je realizace těchto záměrů v rozporu
s hlavním využitím plochy), jsou do podmíněně přípustného využití doplněny „otevřené přístřešky pro
ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních
prvků“. Platný ÚP realizaci těchto přístřešků neumožňuje (stavby, zařízení a jiná opatření pro
zemědělství, které připouští v krajině plochy zemědělské – P, tyto přístřešky pro ustájení koní
nezahrnují). Důvodem je umožnit v krajině realizovat ve vazbě na výběhy stavby pro ustájení koní,
avšak pouze ve formě otevřených přístřešků. Uzavřené stavby stájí, jízdárny, apod. lze realizovat
v urbanizovaném území v plochách výroby Vz - do přípustného využití doplněno jako „stavby
související s chovem koní“, případně řešit jejich realizaci novou změnou ÚP.
Vymezení ploch změn a stanovení podmínek pro jejich využití
Změnou Lip4 je do krajiny navrácena zastavitelná plocha z platného ÚP ( zastavitelná plocha 14-Rk je
zrušena a převedena do stabilizovaných ploch v krajině).

Změna Lip4
Změna využití rozvojové plochy rekreace spojené s chovem koní – Rk (14-Rk), na stabilizovanou
plochu smíšenou nezastavěného území – zemědělskou – SM, v k.ú. Lipůvka, severovýchodně od
obce v lokalitě Pod Habřím.
Požadovaným předmětem změny Lip4 byla změna podmínek využití části rozvojové plochy rekreace
spojené s chovem koní – Rk (14-Rk) na rozvojovou plochu rekreace rodinné – Rr s tím, že na celé
původní ploše 14-Rk budou umožněny stavby pro rodinnou rekreaci o zastavěné výměře 100 m2 (viz
změna Lip3) – po prověření nebyl požadavek akceptován a rozvojová plocha 14-Rk byla změnou Lip4
zrušena a začleněna do stabilizované plochy krajiny - plochy smíšené nezastavěného území –
zemědělské – SM.
Podmínky pro využití plochy
Stabilizovaná plocha je začleněna do ploch smíšených nezastavěného území – zemědělských – SM,
pro něž platí podmínky obecně definované v platném ÚP pro plochy SM ve výroku, v kap. f)1.
Odůvodnění řešení:
Důvodem podporujícím vypuštění plochy 14-Rk je skutečnost, že vymezení plochy pro chov koní již
není požadováno, protože byl záměr realizovan v blízké obci Šebrov-Kateřina (na k.ú. Šebrov).
Možnost realizovat stavby pro rodinnou rekreaci, kterou platný ÚP v ploše 14-Rk podmíněně
připouštel, nebyla v průběhu 10 ti let využita (ÚP vydaný v roce 2008 umožňuje ve vymezené ploše
14-Rk situovat max. 10 staveb pro rodinnou rekreaci o zastavěné ploše max.30 m2).
Požadavek na využití plochy 14-Rk pro situování staveb pro rodinnou rekreaci nebyl po prověření
akceptován. Jedná se o plochu velkého rozsahu (o kapacitě 10 ti a více staveb pro rodinnou rekreaci),
nacházející se v území, které je v současnosti na dopravní infrastrukturu napojitelné pouze přes
stávající obytnou zástavbu s uliční sítí úzkého profilu. Zvýšenou intenzitou dopravy by zde došlo ke
zhoršení pohody bydlení. Platný ÚP navrhuje pro celou severovýchodní část obce včetně rozvojových
ploch nové dopravní napojení z hlavní komunikace (silnice I/43), což bylo umožněno převedením
silnice I/43 na silnici nižší třídy (koncepce dopravy byla v platném ÚP založena na převedení silnice I.
třídy směrem na Blansko). Tento záměr již není v současnosti sledován a silnice I/43 je řešením změn
Lip2-Lip14 ponechána ve stávající trase (připojení na silnici I. třídy je tedy problematické).
Hlavním důvodem neakceptování požadavku je ochrana krajinného rázu. Realizací záměru, tj.
rozšíření stávající chatové lokality směrem západním, by došlo k narušení krajinného rázu v tomto
území obklopeném lesními pozemky.
Po prověření celé lokality Pod Habřím a s přihlédnutím výše uvedených skutečností, byla rozvojová
plocha rekreace spojená s chovem koní – Rk (plocha 14-Rk) zrušena bez náhrady. Jedná se o
dlouhodobě nevyužitou zastavitelnou plochu bez hrozby sankce ve smyslu ustanovení §102 SZ.
Výsledné řešení – neakceptování požadovaného záměru a zrušení rozvojové plochy rekreace spojené
s chovem koní – Rk (14-Rk) - vyplynulo z jednání nad rozpracovanými změnami Lip2–Lip13, konaném
dne 24. 10. 2018 na Odboru životního prostředí MěÚ Blansko.
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Změna Lip7
Z důvodu nesouhlasného stanoviska DO (Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí), byla
změna Lip7 řešící rozvojovou plochu krajinné zeleně (K1-S) z návrhu změny č. 2 po společném
jednání vypuštěna.
9.4.2.

Územní systém ekologické stability

Řešení změn Lip2–Lip14 nemá vliv na územní systém ekologické stability vymezený v platném ÚP.
V rámci změn jsou doplněny podmínky využití biocenter (plochy přírodní-E) o hipostezky, viz výrok,
kap. f)1. Podmínky využití biokoridorů jsou doplněny tak, aby korespondovaly s podmínkami využití
biocenter, viz výrok, kap. e)2 - jsou doplněny o vodní plochy a toky, stavby, zařízení a jiná opatření pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, protierozní opatření, stavby a opatření pro
ochranu přírody a krajiny, trasy pro pěší a cyklisty, lyžaře, drobná architektura. Do podmínek využití
biokoridorů jsou začleněny i interakční prvky, jejichž zapracování v textu výroku v platném ÚP
chybělo. Přípustné využití biokoridorů pro: „stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny, trasy,
stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky, drobná architektura, účelové komunikace“,
se netýká interakčních prvků, a to z důvodu zajištění funkčnosti těchto prvků, které jsou o malé šířce
(šíře prvku dosahuje max. 5 – 10 m). Možnost křížení interakčního prvku (např. trasou pro pěší a
cyklisty, lyžaře, účelovou komunikací,…) je umožněna, a to podmíněně přípustným využitím
interakčních prvků za podmínky, že křížení bude v co nejkratším směru.
Nepřípustné využití biokoridorů je doplněno tak, aby bylo možno v rámci podrobnějšího řešení, např.
pozemkových úprav, polohu biokoridoru a interakčních prvků upřesňovat.
Dále viz odůvodnění, kap. 9.4.1., odstavec Zdůvodnění úpravy podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití v krajině z platného ÚP.
9.4.3.

Prostupnost krajiny

Řešením změn Lip2–Lip14 není narušena prostupnost krajiny.
Změna Lip2, vymezující v krajině rozvojovou plochu rekreace rodinné (Z2/01-Rr), je vymezena
v rozsahu, který zaručuje zachování prostupnosti krajiny. Podmínkami využití definovanými pro tuto
konkrétní rozvojovou plochu je navíc v dané lokalitě zajištěn přístup do krajiny, viz výrok, kap. c)2.
Ostatní rozvojové plochy vymezené změnami Lip2–Lip14 jsou charakteru nevyvolávajícím požadavky
na prostupnost krajiny.
9.4.4.

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

Ochrana před přívalovými (extravilánovými) vodami – změny Lip2–Lip14 nenavrhují rozvojové plochy
a koridory do území ohrožených přívalovými vodami.
Ochrana před povodněmi - změny Lip2–Lip14 nenavrhují rozvojové plochy a koridory do území
ohrožených záplavou.
9.4.5.

Rekreační využití krajiny

Změnou Lip4 dochází k úpravě koncepce rekreace, kdy je zrušena rozvojová plocha rekreace spojená
s chovem koní (14-Rk), vymezená v platném ÚP v lokalitě Pod Habřím, dále viz odůvodnění, kap.
9.4.1.
Změnou Lip2 navržená plocha rekreace rodinné (Z2/01-Rr) navazující na stabilizovanou plochu Rr je
vymezena v souladu s koncepcí rekreace definovanou v platném ÚP, která zní: „Vymezení nových
ploch rodinné rekreace ve vazbě na plochy stávající.“
Řešení ostatních ploch vymezených změnami Lip2–Lip14 je řešeno při respektu požadavků potřeb
krátkodobé rekreace definovaných v platném ÚP, viz výrok, v kap. e)5. Např. změna Lip10 vymezením
ploch smíšených obytných reaguje mimo jiné na průchod cyklostezky navržené v jihozápadní části
obce (od Kuřimi směr Lažany).
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9.4.6.

Dobývání ložisek nerostných surovin

Změny Lip2–Lip14 nekladou požadavky na plochy určené k dobývání nerostných surovin.
9.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
9.5.1.

Zdůvodnění koncepce dopravní infrastruktury

Silniční doprava
Koncepce dopravní infrastruktury vymezená grafické části platného ÚP, spočívající ve vymezení
stabilizovaných a rozvojových ploch dopravní infrastruktury – DS (41-DS, 42-DS, 43-DS), je
zachována. V rámci těchto ploch je umožněno řešit změnami Lip2-Lip14 tyto záměry:


mimoúrovňová křižovatka (MÚK) silnice I/43 x silnice II/379 a obchvat jihovýchod (plocha 41-DS)
doplněná o úpravy textu a rozsahu navržené změnou č. 2 - odůvodnění viz níže v této kapitole,
odst. Silniční doprava.



úprava křižovatky na křížení stávající silnice I/43 a silnice II/379 (plocha 42-DS)



obsluha rozvojových ploch smíšených obytných na jihozápadním okraji obce a možnost propojení
silnic I/43 a II/379 - obchvat jihozápad (plocha 43-DS)

Dálnice
Záměry týkající se dálnic do k.ú. Lipůvka nezasahují.
Poznámka: z důvodu souladu s AZÚR JMK byl v rámci změny č. 2 ve fázi pro veřejné projednání
zrušen koridor územní rezervy dopravní infrastruktury pro variantní trasu dálnice D43 (ozn. RDS34-B)
- varianta "Optimalizovaná MŽP", který byl zapracován v rámci změny č. 2 ve fázi pro společné
jednání.
Silnice, místní komunikace
V rámci řešení změn Lip2–Lip14 byla na základě požadavku DO (Ministerstva dopravy) prověřena
koncepce dopravní infrastruktury z platného ÚP, protože „bylo upuštěno od původního záměru na
převedení tahu stávající silnice II/379 (směrem na Blansko) do sítě silnic I. třídy s tím, že vymezený
koridor 41-DS dle platného ÚP je nutné vymezit pro MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379, ne pro
výhledovou silnici I/41“; dále upozornění, že „Veškeré změny značení silnic, změny tříd silnic a
vyřazování silnic ze silniční sítě probíhá až po výstavbě přeložek silnic, nových záměrů atd. na
základě dohody ŘSD ČR, resp. MD ČR a kraje, event. obce.“ Požadavek byl akceptován – úpravy se
promítly do textové části výroku a do grafické části odůvodnění – Koordinačního výkresu (z textové a
z grafické části byly odstraněny podrobnosti navrhující změny značení silnic, druhy křižovatek,
kategorizace silnic a komunikací (zda se jedná o silnici nebo místní komunikaci) apod. Z výše
uvedeného vyplývá, že silnice I/43 je ponechána ve stávající trase.
V grafické části výroku jsou i nadále respektovány rozvojové plochy dopravní infrastruktury navržené
v platném ÚP pro průchod silnic, komunikací a pro křižovatky:


41-DS – plocha je změnou nově vymezena pro MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a
obchvat jihovýchod, tedy pro řešení mimoúrovňové křižovatky a jihovýchodního silničního
obchvatu obce Lipůvky směrem na Blansko bez specifikace tříd silnic (původní vymezení plochy
pro převedení silnice I. třídy směrem na Blansko již není sledováno). Plocha je vymezena tak, aby
co nejméně zasahovala do zastavěného území v rozsahu umožňujícím budování křižovatek,
případných protihlukových opatření, umístění ochranné zeleně, terénních úpravy (zářezy, násypy),
křižovatek apod. Realizací záměru dojde k převedení tranzitní dopravy z jihovýchodní části obce
mimo urbanizované území. Rozsah plochy byl změnou č. 2 ve fázi pro společné jednání prověřen
na základě technické studie „I/43 - odstranění dopravních závad vč. HDM-4 na území JMK“
zpracované firmou PK OSSENDORF s.r.o. (08/2018) a bylo konstatováno, že plocha může být
ponechána v původním rozsahu.
Rozsah plochy 41-DS byl dále změnou č. 2 ve fázi pro veřejné projednání znovu prověřen na
základě aktuální dokumentace - konceptu dokumentace „I/43 MUK Lipůvka“ stupně DUR
(10/2020, PK OSSENDORF s.r.o.). Po prověření bylo konstatováno, že plocha může být
ponechána v původním rozsahu (oproti předchozí technické studii, z které aktuálně řešená DUR
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vychází, došlo ke změně napojení větve MUK na silnici II/379 ve směru na Blansko. Nově je zde
navržena okružní křižovatka; lze však konstatovat, že se komunikace navržené v DÚR pohybují
v ploše 41-DS; k dílčím drobným přesahům dochází v jihozápadní části plochy v pásu podél
západního okraje tělesa silnice I/43, kde z plochy DS vybočuje pás pro navrženou účelovou
komunikaci a vedení sítí technické infrastruktury). Platný ÚP tyto stavby v krajině, např. „ dopravní
a technická infrastruktura, účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty,…“ připouští.
Plocha 41-DS byla dále konfrontována s novým koridorem dopravní infrastruktury DS46
vymezeným pro daný záměr v AZÚR JMK - po prověření bylo konstatováno, že rozsah plochy je
s AZÚR JMK v souladu, dále viz kap. 2.2.3., odst. dopravní infrastruktura. Protože se rozsah
plochy 41-DS v této fázi neměnil, nebyla plocha 41-DS zobrazena v grafické části změny č. 2.
Ve fázi pro opakované veřejné projednání bylo využití plochy a rozsah plochy 41-DS upraveno, a
to z důvodu respektování stanoviska Ministerstva dopravy ze dne 18.5.2021, které znělo:
„Zapracovat koridor DS46 pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/43h Česká – Lipůvka,
úprava s odstraněním bodových závad dle konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále
jen „DÚR“) I/43 MUK Lipůvka (PK Ossendorf s. r. o.). Šířka koridoru musí být 50 m od osy silnice
a větví křižovatek na obě strany mimo zastavitelné a zastavěné území. V zastavěném a
zastavitelném území je možné koridor zpřesnit.; V kapitole g) Vymezení veřejně prospěšných
staveb, veřejně… požadujeme upravit popis veřejně prospěšné stavby „D16 – MÚK Lipůvka –
křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod“ tak, aby obsahoval i text „včetně staveb
vedlejších/souvisejících“.
Respektováním stanoviska bylo využití plochy 41-DS doplněno o text: „včetně staveb vyvolaných
a souvisejících“ a rozsah plochy 41-DS byl upraven (v grafické části výroku jsou zobrazeny pouze
měněné plochy):
–

plocha je rozšířena na severovýchodním okraji v prostoru napojení větve MUK na silnici II/379
ve směru na Blansko, kde související stavby okrajově zasahují do stabilizovaných ploch
veřejných prostranství - U, stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území –
zemědělských – SM; části zastavitelné plochy smíšené obytné (6-SO), části zastavitelné
plochy sportu (17-A). Navržené řešení je převzato z podrobnější dokumentace. Navržené
řešení je z hlediska dopravního nejbezpečnější a v daném místě z hlediska územních
podmínek nejvhodnější. Jedná se o veřejný zájem obce, která má zájem na takovém
dopravním řešení, které zajistí v co největší míře plynulost a zklidnění dopravy.

–

plocha je rozšířena směrem do krajiny v pásu podél jižního a jihovýchodního okraje plochy
(rozšíření je vymezeno ve dvou místech) tak, aby rozsah plochy 41-DS odpovídal výše
uvedenému požadavku ze stanoviska MD (šířka plochy směrem do krajiny je min. 50 m od
osy silnice a větví křižovatek); rozšíření zasahuje do stabilizovaných ploch zemědělských – P
a je přerušeno nově vymezenou stabilizovanou plochou zemědělskou - P, viz níže

–

plocha je zúžena (v místě původně zamýšlené mimoúrovňové křižovatky) a část přesahující
požadovanou 50ti metrovou linii je navrácena do krajiny, do ploch zemědělských - P

–

plocha je rozšířena na svém jihozápadním okraji - v pásu vymezeném podél západního okraje
tělesa silnice I/43, kde dochází k dílčím drobným přesahům vyvolaných a souvisejících staveb
(z plochy DS např. vybočuje pás pro navrženou účelovou komunikaci a vedení sítí technické
infrastruktury) a dochází k okrajovému zásahu do zastavitelné plochy průmyslové výroby (33Vp) a stabilizovaných ploch zemědělských - P (šířka plochy směrem do krajiny je 50 m od osy
silnice), stabilizované plochy účelové komunikace – DU

–

plocha je rozšířena na svém severozápadním okraji – jedná se o plošku vymezenou podél
východního okraje silnice I/43, okrajově zasahující do stabilizovaných ploch smíšených
výrobních - SV a ploch dopravní infrastruktury - DS

–

plocha je rozšířena na svém severním okraji – jedná se o plošku okrajově zasahující do
stabilizované plochy zemědělské a lesnické výroby - Vz



42-DS – plocha pro úpravu křižovatky stávající silnice I/43, silnice II/379 a navržené komunikace
(v ploše 43-DS pro obchvat jihozápad) na jižním okraji obce v místě křížení stávající silnice I/43 a
II/379 – plocha je vymezena v rozsahu, aby bylo možno v navazujících řízeních řešit i okružní
křižovatku.



43-DS – plocha navržená pro průchod komunikace sloužící k obsluze rozvojových ploch
smíšených obytných na jihozápadním okraji obce. Zahrnuje plochu pro křižovatku na západním
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okraji obce jižně od hřbitova; na východě je napojena do křižovatky navržené na jižním okraji obce
na silnici I/43 (plocha 42-DS). Plocha je vymezena v rozsahu umožňujícím propojení silnice I/43 a
silnice II/379, tj. vybudování jihozápadního obchvatu obce (změnou č. 2 je v textové části
pracovně pro potřeby územního plánu nazváno „obchvat jihozápad“). Realizací záměru může dojít
k převedení tranzitní dopravy z jihozápadní části obce mimo urbanizované území.


44-DS - plocha pro umístění křižovatky na silnici I/43 na severním okraji obce pro nové napojení
stabilizovaných a rozvojových ploch v severní části obce.

Místní komunikace, pěší propojení
Změnou Lip6 – je v lokalitě za bytovkou navržena nová plocha veřejných prostranství pro průchod
místní komunikace, která obslouží navazující stabilizované a rozvojové plochy bydlení, zprostředkuje
propojení plochy veřejných prostranství 2P-U na stávající místní komunikaci a umožní realizaci
žádoucího pěšího propojení mezi jihovýchodní částí obce a centrem obce.
Změnou Lip8 - dochází ke zmenšení rozsahu plochy veřejných prostranství (27-U) navržené pro
průchod místní komunikace pro obsluhu navazujících ploch bydlení, a to ve prospěch plochy bydlení
(Z2/03-B). Plocha bydlení je vymezena v rozsahu, který nemůže narušit původní účel plochy – i
nadále bude zachována možnost obsluhy rozvojové plochy bydlení (4-B), vybudování parkoviště,
místa pro setkávání,..
Změnou Lip14 – je navržena plocha veřejných prostranství (Z2/07-U) v lokalitě za sběrným dvorem
pro obsluhu rozvojové plochy technické infrastruktury (Z2/06-T) a navazujících rozvojových ploch
smíšených obytných (9-SO, 10-SO) dopravní a technickou infrastrukturou. Dále viz odůvodnění, kap.
9.3.2.1.
Ostatní plochy vymezené změnami Lip2–Lip14 jsou charakteru nevyvolávajícím požadavky na
budování místních komunikací.
Účelové komunikace, cyklostezky, cyklistické trasy
Změnami Lip2–Lip14 nejsou navrženy nové účelové komunikace - změnou Lip2 bylo prověřeno
dopravní napojení navržené plochy rekreace rodinné (Z2/01-Rr) účelovou komunikací. Po prověření
nebyla komunikace konkrétně vymezena, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1., změna Lip2.
V rámci změn Lip2–Lip14 byl aktualizován výčet navržených ploch dopravní infrastruktury – účelové
komunikace - DU. Z důvodu realizace byla z ÚP vypuštěna plocha 37-DU – stezka pro pěší a cyklisty
do Lažan.
Do k.ú. Lipůvky okrajově zasahuje záměr vedení krajské sítě cyklistických koridorů Česká –
Lelekovice – Lipůvka – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou, dále viz odůvodnění, kap. 2.2.3,
odst. Dopravní infrastruktura.
Doprava v klidu - DP
Rozvojové plochy vymezené změnami Lip2–Lip14 nevyvolávají požadavky na řešení ploch pro
parkování a odstavení vozidel. Odstavení vozidel v rozvojové ploše rekreace rodinné (Z2/01) a v
rozvojové ploše technické infrastruktury (Z2/06) bude řešeno v rámci plochy.
9.5.2.

Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury

Řešení změny č. 2 (změny Lip2-Lip14) nemá vliv na koncepci technické infrastruktury.
Změnou byly dle aktualizovaných ÚAP 2016 upraveny či doplněny trasy vedení technické
infrastruktury, viz grafická část, výkres II/1 Koordinační výkres.
Zásobování vodou
Lokality řešené změnami Lip2-Lip14 budou, v případě potřeby, napojeny na stávající vodovodní řady.
Odkanalizování
Lokality řešené změnami Lip2-Lip14 budou, v případě potřeby, odkanalizovány na stávající
kanalizační sběrače; odpadní vody budou i nadále odváděny na kanalizaci Kuřim.
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Odvedení dešťových vod je nutno řešit dle platné legislativy.
Zásobování plynem
Lokality řešené změnami Lip2-Lip14 budou, v případě potřeby, napojeny na stávající STL plynovody.
Zásobování el. energií
Lokality řešené změnami Lip2-Lip14 budou, v případě potřeby, napojeny na stávající vedení nn.
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
Plochy řešené změnami Lip2–Lip14 budou napojeny na stávající systém.
Sběrný dvůr, pro něhož byla v platném ÚP vymezena plocha technické infrastruktury na jihozápadním
okraji obce (39-T), byl již realizován. Řešení změny Lip14 dojde ke zlepšení prostorových podmínek
pro manipulaci kontejnerů při jejich vyvážení, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.
Technické zázemí obce
Změnou Lip14 je jižně od sběrného dvora vymezena rozvojová plocha technické infrastruktury (Z2/06T), dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.
9.5.3.

Zdůvodnění koncepce občanského vybavení

Záměry řešené změnami Lip2–Lip14 neovlivní koncepci občanského vybavení, schválenou v platném
ÚP.
Změnou Lip11 byla prověřena potřeba vymezení plochy občanského vybavení 16-OV, dále viz
odůvodnění, kap. 9.3.1. Zdůvodnění urbanistické koncepce…
9.5.4.

Zdůvodnění koncepce veřejných prostranství

Záměry řešené změnami Lip2–Lip14 neovlivní koncepci veřejných prostranství, schválenou v platném
ÚP.
Změnou Lip5 byla zmenšena stabilizovaná plocha veřejných prostranství ve prospěch rozvojové
plochy bydlení smíšeného (Z2/02-SO) bez dopadu na účel veřejného prostranství (záměr je řešen
v místě, kde je kapacitní uliční prostor).
Změnou Lip6 byla řešena změna dopravního napojení stabilizovaných a rozvojových ploch smíšených
obytných v lokalitě za bytovkou. Plocha veřejných prostranství z platného ÚP (2P-U) byla zmenšena
(již není zaústěna do stávající místní komunikace) a nahrazena novým veřejným prostranstvím (7d-U).
Změnou Lip8 byla zmenšena rozvojová plocha veřejných prostranství (27-U) z platného ÚP ve
prospěch rozvojové plochy bydlení (Z2/03-B) bez dopadu na budoucí účel veřejného prostranství záměr je řešen v rozsahu, který i nadále umožní obsluhu rozvojové plochy bydlení (4-B).
Změnou Lip14 je navržena plocha veřejných prostranství Z2/07-U na jihozápadním okraji obce,
Dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.
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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

Změna Lip13
Změnou byla provedena aktualizace veřejně prospěšných staveb vymezených v platném ÚP pro
možnost vyvlastnění. V grafické části zobrazeno ve výkrese I/4 Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací.
Změnou byly provedeny úpravy u těchto VPS:
VPS
D3
D14

D16

D17
D18
TV1

TV2

TK2

TK3

charakteristika VPS – nové znění
provedené úpravy
komunikace
pro
obsluhu
zástavby úprava textu – VPS (veřejné prostranství 2P-U) již
v záhumenních zahradách východně od bytovek neslouží pro obsluhu lokality bydlení 7-SO.
x
VPS D14 - účelová komunikace, stezka pro pěší a
cyklisty do Lažan – byla z VPS vypuštěna
z důvodu realizace. *
MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379 a úprava textu – VPS (plocha dopravní infrastruktury
obchvat jihovýchod včetně staveb vyvolaných a 41-DS) již neslouží pro přeložka silnice I/43 ale pro
souvisejících – nové znění
MÚK Lipůvka včetně staveb vyvolaných a
souvisejících s realizací záměru
úprava grafické části – rozsah plochy 41-DS byl po
veřejném projednání upraven, což se promítlo do
rozsahu VPS D16. Ve výkrese I/4 je zobrazen
pouze doplněný nebo rušený rozsah VPS D16.
křižovatka na jižním okraji obce
úprava textu – je vypuštěno slovo „okružní“ pro
přílišnou specifikaci
komunikace jihozápadně od obce
úprava textu – je vypuštěno slovo „místní“ pro
přílišnou specifikaci
x
VPS TV1 - stavba vodovodního přivaděče od Lažan
k navrženému vodojemu severně od obce – část
zrealizována.*
x
VPS TV2 - vodovodní řad pro propojení vodojemů
severovýchodně od obce - byla z VPS vypuštěna
z důvodu realizace.*
x
VPS TK2 - kanalizační výtlak včetně čerpací
stanice podél místní komunikace u ZŠ v lokalitě (6SO) – východní okraj obce - byla z VPS vypuštěna
z důvodu realizace.*
x
VPS TK3 - kanalizační sběrač pro odkanalizování
jižní části obce pro lokality (SO-9,10) - byla z VPS
vypuštěna z důvodu realizace.*

* úprava grafické části u těchto VPS se projeví až v právním stavu (v úplném znění ÚP)
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Při řešení návrhu změny Lip6 byly navrženy tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze v případě
potřeby práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:
odůvodnění

charakteristika VPS
VPS
D23

D24

komunikace pro obsluhu –
stabilizovaných
a
rozvojových ploch bydlení a
pěší propojení východně od
bytovek

Pro realizaci staveb dopravní a technické infrastruktury a pěšího
propojení v lokalitě za bytovkou je změnou Lip6 navržena plocha
veřejných prostranství (7d-U). Důvodem zařazení do VPS je
zajištění obsluhy navazujících stabilizovaných a rozvojových ploch
bydlení v lokalitě, která účelně využívá zastavěné území,
vybudovanou dopravní infrastrukturu, zprostředkovává pěší
zpřístupnění jihovýchodní části obce do jejího centra. Pro
opakované veřejné projednání byla změnou Lip6 upravena trasa
komunikace (veřejné prostranství 7d-U), což mělo dopad do
úpravy polohy VPS D23.

pěší propojení směrem k –
hlavní komunikaci

Pro realizaci pěšího propojení včetně staveb technické
infrastruktury je změnou Lip6 navržena plocha veřejných
prostranství (Z2/05). Důvodem zařazení do VPS je zajištění
obsluhy navazujících stabilizovaných a rozvojových ploch bydlení
v lokalitě za bytovkou, dále zpřístupnění centra obce pro pěší
mimo frekventované komunikace.

Veřejně prospěšnou stavbou nejsou tedy jen konkrétní stavby (např. stavba MÚK Lipůvka), ale i
všechny její součásti a příslušenství (viz §12 a §13 zákona o pozemních komunikacích) a všechny
vyvolané stavby a stavby související nezbytné pro zajištění výstavby a řádného užívání stavby (§ 170
stavebního zákona).
9.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO
KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Změnou byla provedena aktualizace veřejně prospěšných staveb vymezených v platném ÚP pro
předkupní právo.
Řešením návrhu změny Lip11 byly provedeny úpravy u této VPS:
VPS
O1

charakteristika VPS – nové znění
stavba občanského vybavení….. - beze změny

provedené úpravy
úprava textové a grafické části (plocha občanského
vybavení
16-Ov)
–
z možnosti
uplatnění
předkupního práva byl vyčleněn pozemek p.č.
544/2

Nové stavby a veřejná prostranství pro uplatnění předkupního práva nejsou změnami Lip2–Lip14
navrženy.
9.8. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)
V platném ÚP je definováno, že plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí
dopravní a technické infrastruktury. Změnami Lip2–Lip14 se tento požadavek nemění.
9.9. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO
BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ
Změnou č. 2 nejsou plochy a koridory územních rezerv vymezeny.
Poznámka: AZÚR JMK již nevymezuje koridor územní rezervy dálnice D43 Kuřim - Lysice, varianta
"Optimalizovaná MŽP", ozn. RDS34-B, který byl trasovaný v nezastavěném území západně od obce.
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9.10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH
V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE, STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJÍ
POŘÍZENÍ A PŘIMĚŘENÉ LHŮTY PRO VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Je vymezeno v grafické části ve výkrese č. I/1 – Výkres základního členění.
Změna Lip13
Změnou byl aktualizován výčet ÚS a lhůta pro vložení dat do evidence.
Po prověření se zástupcem obce byla lhůta pro vložení dat do evidence územně plánovací činnosti
prodloužena do roku 2024 u této územní studie:


územní studie Lipůvka severovýchod

Změnou byl aktualizován výčet dalších požadovaných územních studií. Po prověření bylo zjištěno, že
byly zpracovány tyto územní studie:
–

územní studie Lipůvka východ - Územní studie pro návrhovou plochu 6-SO (Atelier WIK, 06/2011)

–

územní studie Lipůvka severozápad - Návrhové plochy 2-SO a 1-B (Ing. ach. Libor Žák, 10/2016)
Územní studie byly vloženy pořizovatelem do evidence: Z tohoto důvodu byla podmínka
zpracování ÚS pro plochy 6-SO, 2-SO, 1-B zrušena.

Dále byla zrušena podmínka zpracování územní studie v lokalitě:


územní studie Lipůvka jihozápad
Důvodem je, že od společného jednání byly v této lokalitě zahájeny práce na projektové
dokumentaci. Prověření územní studií nebylo požadováno - zahájení prací bez studie bylo možné,
protože podmínka na zpracování ÚS již minula (v ÚP stanovená lhůta pro zpracování ÚS
vypršela), Dokumentace pro navazující řízení není v rozporu s podmínkami, stanovenými
územním plánem pro ÚS Lipůvka jihozápad.

10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY
VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Vyhodnocení účelného využití zastavěné území:
Ve správním území obce se nenachází lokality brownfields, které by bylo možno využít pro rozvoj
obce.
S využitím zastavěného území jsou navrženy nebo stabilizovány tyto plochy:
–

Změnou Lip5 je řešena změna využití části stabilizované plochy veřejných prostranství – je
vymezena rozvojová plocha pro bydlení smíšené obytné (Z2/02-SO) plocha smíšená obytná - SO
využívající kapacitní uliční prostor západně od centra obce pro předzahrádku.

–

Změnou Lip6 je řešena změna využití rozvojové plochy smíšené obytné (7-SO) vymezené
v zastavěném území v platném ÚP v lokalitě za bytovkou – plocha je podrobněji členěna na
plochy smíšené obytné (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO) a navazující plochu veřejných prostranství (7d-U);
dále je s využitím zastavěného území vymezena zastavitelná plocha veřejných prostranství
(Z2/05-U). V rámci změny je v této lokalitě dále řešena změna využití části rozvojové plochy
veřejných prostranství (2P-U) vymezené v zastavěném území – změnou je vymezena
stabilizovaná plocha smíšená obytná – SO.

–

Změnou Lip11 je řešena změna využití části plochy občanského vybavení (16-OV)), vymezené
v zastavěném území východně od centra – změnou je vymezena stabilizovaná plocha smíšená
obytná – SO.
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S využitím zastavitelných ploch vymezených v platném ÚP jsou vymezeny rozvojové plochy:
–

Změnou Lip8 je řešena změna využití části rozvojové plochy veřejných prostranství (27-U) na
rozvojovou plochu bydlení (Z2/03-B). Jedná se o využití plochy navržené k rozvoji v platném ÚP,
pouze se mění její funkční využití bez dopadu na původní záměr.

–

Změnou Lip14 je řešena změna využití části rozvojové plochy izolační zeleně (29-Zi) na
rozvojovou plochu technické infrastruktury (Z2/06-T).

Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
Změnami jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
–

plocha rekreace rodinné (Z2/01-Rr) - změna Lip2

–

plocha smíšená obytná (Z2/02-SO) - změna Lip5

–

plocha smíšená obytná (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO) – změna Lip6

–

plocha veřejných prostranství (7d-U, Z2/05-U) - změna Lip6

–

plocha bydlení (Z2/03-B) - změna Lip8

–

plocha zeleně zahrad (Z2/04-Zz) - změna Lip12

–

plocha technické infrastruktury (Z2/06-T) – změna Lip14

–

plocha veřejných prostranství (Z2/07-U) – změna Lip14

–

plochy dopravní infrastruktury (41-DS)

Změnami Lip2-Lip14 jsou pouze v omezeném rozsahu navrženy zastavitelné plochy nad rámec
platného ÚP:
–

Změnou Lip2 je navržena zastavitelná plocha rekreace rodinné (Z2/01-Rr) v lokalitě Pod Habří, a
to v omezeném rozsahu - pro 1 stavbu rodinné rekreace. Zbývající požadavky na realizaci dalších
staveb pro rodinnou rekreaci a změnu prostorových regulativů nebyly po prověření akceptovány plocha pro rekreaci spojená s chovem koní (14-Rk), umožňující realizaci 10ti staveb pro rodinnou
rekreaci, byla z ÚP vypuštěna a navrácena do nezastavěného území, dále viz odůvodnění, kap.
9.3.2.1., dílčí změna Lip4.

–

Změnou Lip12 je navržena zastavitelná plocha sídelní zeleně – zeleň zahrad (Z2/04-Zz) v lokalitě
u hřbitova na západním okraji obce. Platný ÚP vymezuje samostatně plochy zeleně zahrad (Zz)
jen v omezené míře a pouze jako stabilizované plochy. Změnou navržená rozvojová plocha
účelně využívá území zatížené ochrannými pásmy technické infrastruktury v prostoru mezi
stávajícím rodinným domem a stávající účelovou komunikací a vytváří přechodový článek mezi
hřbitovem a zemědělsky intenzivně využívanou krajinou.

–

Změnou Lip14 nejsou navrženy plochy nad rámec platného ÚP - je navržena zastavitelná plocha
technické infrastruktury (Z2/06-T) a plocha veřejných prostranství (Z2/07-U) v lokalitě u sběrného
dvora na jihozápadním okraji obce. Změnou navržená rozvojové plocha (Z2/06-T) je navržena
místo části zastavitelné plochy izolační zeleně vymezené již v platném ÚP. Zastavitelná plocha
veřejných prostranství (Z2/07-U) využívá stabilizovanou plochu dopravní infrastruktury – účelové
komunikace.

–

Změnou je řešena úprava rozsahu zastavitelné plochy 41-DS z platného ÚP z důvodu souladu
s nadřazenou dokumentací a souladu s podrobnější dokumentací.
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11. VYHODNOCENÍ
VZTAHŮ

KOORDINACE

VYUŽÍVÁNÍ

ÚZEMÍ

Z HLEDISKA

ŠIRŠÍCH ÚZEMÍCH

Širší územní vztahy byly zobrazeny ve výkrese II/4 Výkres širších vztahů.
Změnou byly zobrazeny záměry nadmístního významu vyplývající z AZÚR a návaznosti správního
území obce na navazující území.
Koordinaci bude vyžadovat řešení:
–

MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod, který přechází na k.ú. Kuřim a
k.ú. Svinošice

–

cyklostezka a hipostezka (bude řešeno v navazujících řízeních, dále viz odůvodnění, kap. 2.2.3.,
9.5.1., odst. Účelové komunikace, cyklostezky, cyklistické trasy)

Ostatní záměry řešené změnami Lip2-Lip14, s ohledem na svou polohu, charakter a rozsah,
nevyžadují koordinaci využívání navazujícího území.
12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ ZMĚN (POKYNŮ, VYHODNOCENÍ)
12.1.

NÁVRH ZMĚN LIP2–LIP13 PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Podkladem pro vypracování změn Lip2–Lip13 pro společné jednání byla


Zpráva o uplatňování Územního plánu Lipůvka s pokyny pro zpracování návrhů změn
období 12/2012 – 12/2016 (dále jen Pokyny 2017, příp. Pokyny) zpracované pořizovatelem, ze
dne 19. 6. 2017.

12.2. NÁVRH ZMĚN LIP2–LIP14 PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ (VERZE PRO VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ)
Podkladem pro vypracování návrhu změn Lip2-Lip14 pro veřejné projednání byly tyto dokumenty:


VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPŮVKA,
OZNAČENÝCH Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip7, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, PO
SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ DLE §51 SZ (dále jen Vyhodnocení 2020, příp. Vyhodnocení)
zpracované pořizovatelem, ze dne 12. 8. 2020.

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Zrušení změny Lip7
Požadavek na zrušení změny Lip7 byl akceptován. Rozvojová plocha smíšená nezastavěného území
K1-SX, navržená v lokalitě U Hájenky byla zrušena. Rozvojová plocha krajinné zeleně umožňovala
v navazující ploše rekreace rodinné (12-Rr) umísťovat stavby ve vzdálenosti větší, jak 25 m od hranice
lesního pozemku. Toto již po zrušení plochy K1-SX není možné. Z tohoto důvodu byly upraveny
podmínky využití pro zastavitelnou plochu 12-Rr tak, aby zůstala potenciální možnost v dané ploše
realizovat stavby pro rodinnou rekreaci, avšak za podmínek, které budou stanoveny a řešeny až
v navazujících řízeních (např. výjimka z OP lesa).

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Nesouhlas s realizací staveb, komunikací, stezek pro koně a cyklisty v interakčních prvcích;
přesunout z „Přípustného využití“. Výběhy a ohrady pro dobytek, koně, … do „Podmínečně
přípustných“, z důvodu ochrany půdy před erozí a prostupnosti krajiny.


Text „stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny, trasy, stezky, komunikace pro pěší a
cyklisty, lyžaře, hipostezky, drobná architektura, účelové komunikace“ byl upraven. Výše uvedené
stavby a opatření je přípustné realizovat pouze v plochách biokoridorů, ne v interakčních prvcích.
Kontakt interakčního prvku s trasou, stezkou, komunikací pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezkou,
účelovou komunikací, je podmíněně přípustný pouze formou křížení. Viz výrok, kap. e)2.; Plochy
biokoridorů, interakční prvky; viz odůvodnění, kap. 9.4.2.
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Text „výběhy a ohrady pro dobytek, koně“ byl přesunut z „Přípustného využití“ do „Podmínečně
přípustného využití, viz výrok kap. f)1. (Plochy zemědělské – P, Plochy smíšené nezastavěného
území – zemědělské – SM, Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň – SX).

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní
pracoviště Blansko
Požadavek na zapracování podmínek na ochranu veřejného zdraví
Požadavek byl akceptován a zapracován do výroku, do kap. f)3. Výstupní limity. Na závěr kapitoly byl
doplněn nový odstavec s názvem „Obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví“, s navazujícím
textem dle připomínky.
Dále byly v této souvislosti, z důvodu provázání textu výroku, doplněny podmínky využití
zastavitelných ploch (2-SO, 3-B, 6-SO, 9-SO, 10-SO) týkající se ochrany zdravých životních podmínek
– s odkazem na kap. f)3. Výstupní limity - změnou doplněné obecné podmínky na ochranu veřejného
zdraví.

Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha1
Požadavek na opravu názvu komunikace
Požadavek byl respektován – v grafické části bylo opraveno chybné označení komunikace (správné
označení je I/43).

Krajský úřad JMK - vyhodnocení dle §50 odst. 7)SZ
Požadavek na úpravu změny č. 2 ve vztahu k ZÚR JMK
Požadavky se týkaly úprav souladu změny č. 2 se ZÚR JMK. Protože se týkaly souladu se ZÚR JMK
před její 1. a 2. aktualizací, jsou již bezpředmětné. Zhotovitel změny č. 2 se tedy již jimi nezabýval a
změnu č. 2 uvedl do souladu s AZÚR JMK, dále viz odůvodnění, kap. 2.2.


Pokyny pro zpracování návrhu změny Lip14 a úpravy změny Lip2 ÚP Lipůvka, (dále jen Pokyny
2020, příp. Pokyny) zpracované pořizovatelem, ze dne 11. 9. 2020.
Obsahovaly požadavek na prověření nové změny Lip14 a úpravu změny Lip2, který uplatnila obec
Lipůvka po společném jednání o návrhu skupiny změn.

Změna Lip14 byla po prověření zapracována do změny č. 2.
Soubor změn Lip2–Lip13 byl dále řešen s nově upraveným názvem Lip2-Lip14.
Požadavky zakotvené v jednotlivých kapitolách Vyhodnocení a Pokynů byly změnami Lip2-Lip14
řešeny takto:
(bylo reagováno pouze na text Pokynů a Vyhodnocení, který měl dopad do řešení změn Lip2-Lip14)
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Byl prověřen soulad změny č. 2 s PÚR a republikovými prioritami, dále viz odůvodnění, kap. 2.1.
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM
Změny Lip2–Lip13 pro společné jednání
Původní dohoda z Pokynů zněla: „Návrh změny obsahující uvedení souladu ÚP Lipůvka se ZÚR JMK
bude zpracován samostatně na základě usnesení zastupitelstva č. 1/30/2017 ze dne 23.02.2017,
které rozhodlo o jejím obsahu. Změna se bude zpracovávat v souběhu se změnami Lip2-Lip13.“
Tento požadavek byl po dohodě s pořizovatelem a zástupci obce přehodnocen a soulad platného ÚP
se ZÚR JMK byl řešen již v rámci změny Lip2-Lip13 pro společné jednání, a to z důvodu prověření
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celkové koncepce ÚP ve vztahu k ZÚR JMK a zajištění celkové provázanosti ÚP po zapracování
záměrů ze ZÚR (v době řešení ÚP nebyly ZÚR JMK zpracovány):
Změny Lip2–Lip14 po společném jednání (verze pro veřejné projednání)
V době zpracování návrhu změn Lip2–Lip14 pro veřejné projednání nabyla účinnosti 1. a 2.
aktualizace ZÚR JMK (dále jen AZÚR JMK), která byla respektována. Změna č. 2 byla dle AZÚR JMK
prověřena a upravena.
Soulad platného ÚP a změn Lip2-Lip14 s AZÚR JMK byl řešen takto:


Požadavky vyplývající ze stanovených priorit územního plánování pro zajištění udržitelného
rozvoje území – byly prověřeny dle AZÚR JMK, viz odůvodnění, kap. 2.2.1.



Zpřesnění vymezení rozvojových a specifických oblastí a rozvojových os – bylo prověřeno dle
AZÚR JMK, viz odůvodnění, kap. 2.2.2.



Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv - dokumentace byla
upravena dle AZÚR JMK, viz odůvodnění, kap. 2.2.3., odst. Dopravní infrastruktura; odst. Územní
rezervy.



Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních
hodnot území kraje – bylo prověřeno dle AZÚR JMK, viz odůvodnění, kap. 2.2.4..



Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo
dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje – bylo prověřeno a upraveno (byly upraveny
pouze použité pojmy – místo cílové charakteristiky krajiny je cílová kvalita krajiny; místo
krajinného typu je krajinný celek, viz odůvodnění, kap. 2.2.5.



Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu požadavky byly prověřeny, viz odůvodnění, kap. 2.2.3., odst. dopravní infrastruktura.



Požadavky na koordinaci územních rezerv – požadavky byly prověřeny, dále viz odůvodnění, kap.
2.2.3, odst. územní rezervy.

POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
Prověřeno, viz odůvodnění, kap. 2.4.
POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ
DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ V POŽADAVCÍCH NA
ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ
INFRASTRUKTURY
Soulad byl prověřen, viz odůvodnění, kap. 9.2.
Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorové
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných
ploch
Změny Lip2-Lip14 jsou řešeny v souladu s urbanistickou koncepcí definovanou v platném ÚP, je
doplněn soulad s urbanistickou kompozicí, viz odůvodnění, kap. 9.3.1.
Pro plochy změn (v případě, že to charakter změny vyžaduje), jsou stanoveny podmínky využití, které
vycházejí z podmínek definovaných v platném ÚP, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1., 9.3.2.2.
Podmínky, které se vztahují ke konkrétní změně (nebo podmínky, které při řešení změn vyvolaly
změny podmínek využití v rozvojových plochách z platného ÚP – např. u plochy 1P, 2P,…), byly
zapracovány do výroku, kap. c)2. jako „doplňující“ podmínky využití, jejich odůvodnění je součástí
odůvodnění jednotlivých změn, viz odůvodnění, kap. 9.3.2,1. příp. 9.4.1.
Plochy s jiným způsobem využití, než je stanoveno v ust. § 4 až 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o
obecných požadavcích na využívání území nejsou změnami navrženy.
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V rámci změn Lip2-Lip14 byly dále v textové části výroku provedeny úpravy, které jsou popsány
v odůvodnění, v kap. 4.
V rámci změn Lip2-Lip14 bylo v souladu s platnou legislativou aktualizováno zastavěné území. Při
grafickém zpracování zhotovitel změn vycházel z grafické podoby vymezené již ve změně Lip1, kde
rozsah zastavitelných ploch z platného ÚP zůstává zachován i v případě, že je v zastavitelné ploše dle
aktuální evidence KN evidován pozemek jako zastavěná plocha a nádvoří. Tedy i ve změnách Lip2Lip14 je tento pozemek i s navazujícím pozemkem (např. zahradou) vymezen hranicí zastavěného
území, není však vymezen jako stabilizovaná plocha. Hlavním důvodem je skutečnost, že pro
rozvojové plochy jsou obvykle definovány doplňující podmínky využití včetně prostorového
uspořádání, které mohou být rozdílné od obecných podmínek definovaných pro příslušnou plochu
s rozdílným způsobem využití a pro stabilizované území. Dalším důvodem je získání přehledu o
realizované zástavbě a naplnění konkrétní rozvojové plochy.
POŽADAVKY PRO KONKRÉTNÍ ZMĚNY:

Změna Lip2:
Ve fázi návrhu změn pro společné jednání byl Změnou Lip2 prověřen záměr na rozšíření
zastavitelných ploch pro rekreaci Rr na pozemcích p.č.1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2, 1032/3 a
1077/23 v k.ú. Lipůvka. Záměr byl prověřen v širších souvislostech, po prověření zapracován
v omezeném rozsahu, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.
V rámci úprav návrhu po společném jednání byl prověřen záměr na rozšíření zastavitelných ploch pro
rekreaci Rr na pozemcích p.č.1031/2, 1077/23, Požadavek byl respektován. Dále viz odůvodnění,
kap. 9.3.3.

Změna Lip3:
Změna se týkala prověření požadavku na zvýšení intenzity využití stavebních pozemků ploch rekreace
(možnosti zastavět plochu stavby pro rodinnou rekreaci Rk ze stávajících 50m 2 na 100m2 a u ploch
rekreace - rekreační aktivity spojené s chovem koní ze stávajících 30 m2 na 100 m2. Po prověření byl
požadavek zapracován pouze pro plochy rekreace Rr, ale s omezujícími podmínkami. Podmínky platí
jak pro plochy rozvojové, tak pro plochy stabilizované (z důvodu komplexního řešení a zohlednění
stávající výměry některých staveb), dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1., změna Lip3.

Změna Lip4:
Změna se týkala prověření požadavku na změnu podmínek využití ploch rekreace spojené s chovem
koní Rk na plochy rekreace rodinné Rr na pozemcích p.č. 1026/19, 1026/13, 1026/14, 1026/12,
1026/16, 1026/5, 1025 a 1026/15 v k.ú. Lipůvka. Po prověření nebyl požadavek akceptován a
rozvojová plocha 14-Rk byla zrušena, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.

Změna Lip5:
Změna se týkala prověření požadavku na změnu podmínek využití ploch veřejných prostranství - U na
části pozemku p.č.155/1 v k.ú. Lipůvka na plochy smíšené obytné SO umožňující jeho využití jako
předzahrádky u přilehlého RD. Po prověření byl požadavek zapracován, dále viz odůvodnění,
kap. 9.3.3.

Změna Lip6:
Změnou byla prověřena potřeba vymezení plochy přestavby 2P-U v lokalitě východně od bytovek. Po
prověření byl požadavek vlastníků pozemků na vypuštění navrhované plochy veřejného prostranství
2P-U akceptován v omezeném rozsahu – východní část plochy 2P-U ústící do stávající místní
komunikace byla začleněna do stabilizovaných ploch smíšených obytných. – SO. V této souvislosti
bylo prověřováno nové napojení této lokality na dopravní a technickou infrastrukturu, které zohlední
aktuální stav a záměry v území a vytvoří podmínky, které by skutečně vedly k naplnění zastavitelných
ploch, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.
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Změna Lip7:
V rámci úprav návrhu změny č. 2 po společném jednání byla změna Lip7 zrušena (tedy i rozvojová
plocha krajinné zeleně K1-SX), a to z důvodu nesouhlasného stanoviska DO (Městský úřad Blansko,
Odbor životního prostředí). Dále viz odůvodnění, kap. 5.2., nesouhlasné stanovisko DO (Městský úřad
Blansko, Odbor životního prostředí).

Změna Lip8:
Změnou byl prověřen požadavek na využití části plochy veřejných prostranství 27-U pro plochy
umožňujících využití pozemku p.č.1084/1 v k.ú. Lipůvka jako oplocené zahrady. Po prověření daného
území jako celku byl požadavek zapracován v rozsahu, který i nadále umožňuje obsluhu navazujících
pozemků bydlení, a realizace dalších aktivit navržených v platném ÚP, dále viz odůvodnění, kap.
9.3.3.

Změna Lip9:
Změnou byl prověřen požadavek na změnu využití ploch smíšených obytných SO pro umístění
objektů administrativy, na pozemcích p.č. 227/8, 227/4, 227/7, 227/5, 227/3 v k.ú. Lipůvka (v platném
ÚP jsou pozemky součástí rozvojové plochy smíšené obytné 2-SO). Po prověření bylo zjištěno, že
požadavek je akceptován již v platném ÚP, z tohoto důvodu nebyla změna řešena, dále viz
odůvodnění, kap. 9.3.3.

Změna Lip10:
Změnou byl prověřen požadavek na změnu využití stabilizovaných ploch bydlení B na plochy smíšené
obytné SO na pozemcích 437/1, 437/2, 438 a 439 v k.ú. Lipůvka. Po prověření území v širších
souvislostech byl požadavek zapracován a dále rozveden, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.

Změna Lip11:
Změnou byl prověřen požadavek na zmenšení rozvojové plochy občanského vybavení 16-OV tak, aby
vlastníci pozemku p.č. 544/2 v k.ú. Lipůvka mohli využívat svůj pozemek jako produktivní zahradu
navazujícího RD. Po prověření byl požadavek zapracován, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.

Změna Lip12:
Změnou byl prověřen požadavek na změnu využití ploch zemědělských - P na plochy zeleně zahrad Zz na části pozemků p.č. 976/137, 976/141, 976/142, 976/489, 984/49, 984/50 v k.ú. Lipůvka. Po
prověření byl požadavek akceptován vyjma pozemků p.č. 984/49, 984/50 , dále viz odůvodnění,
kap. 9.3.3. Součástí změny byla aktualizace zastavěného území v dané lokalitě.

Změna Lip13:
Změnou byl prověřen požadavek potřeby územních studií a byla prodloužena lhůta na jejich
zpracování (ÚS Lipůvka severovýchod a ÚS Lipůvka jihozápad); dále viz odůvodnění, kap. 9.10,
v grafické části viz výkres I/1.
Změnou byly prověřen, upraven a doplněn výčet VPS (např. zrealizované záměry byly ze seznamu
VPS vypuštěny), dále viz odůvodnění, kap. 9.6., 9.7.
Změnou byl prověřen požadavek, aby realizované stavby v zastavitelných plochách a v plochách
přestaveb byly zohledněny jako stabilizované. Po prověření byly dotčené plochy vymezeny hranicí
zastavěného území, zůstaly však i nadále součástí zastavitelných ploch, a to z důvodu kontinuity se
změnou Lip1, přehledu o využití rozvojových ploch a zachování platnosti doplňujících podmínek
využití definovaných v platném UP pro konkrétní rozvojové plochy.

Změna Lip14:
Na základě Pokynů 2020 byl změnou č, 2 prověřen požadavek na změnu funkčního využití ploch
zahrnující pozemky parc.č. 936/12 a 936/13 v k.ú. Lipůvka z návrhových ploch izolační zeleně Zi –
plocha 29-Zi na plochy umožňující manipulaci s kontejnery sběrného dvora, uložení obecního
mobiliáře, skladování posypového a údržbového materiálu a komunální techniky. Po prověření byl
požadavek akceptován, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.3.
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V rámci změn Lip2-Lip14 bylo dále řešeno:


V dokumentaci pro společné jednání byl řešen soulad se ZÚR, který nebyl původně předmětem
Pokynů 2017.



V dokumentaci pro veřejné projednání a opakované veřejné projednání byl řešen soulad s AZÚR
JMK, dále viz odůvodnění, kap. 2.2.



Byla nově aktualizována hranice zastavěného území k 15. 10. 2021, dále viz odůvodnění,
kap. 9.1.

12.3. NÁVRH ZMĚN LIP2–LIP14 PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ (VERZE PRO OPAKOVANÉ
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ)
Podkladem pro vypracování návrhu změn Lip2-Lip14 pro opakované veřejné projednání byly tyto
dokumenty:


VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPŮVKA, PO
VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ DLE §53 SZ (dále jen Vyhodnocení 2021) zpracované
pořizovatelem, ze dne 21. 10. 2021

POŽADAVKY PRO KONKRÉTNÍ ZMĚNY:


Ministerstvo dopravy - byl respektován požadavek na zapracování koridoru DS46 pro umístění
veřejně prospěšné stavby – I/43h Česká – Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad dle
konceptu Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) I/43 MUK Lipůvka (PK Ossendorf
s. r. o.). Šířka koridoru musí být 50 m od osy silnice a větví křižovatek na obě strany mimo
zastavitelné a zastavěné území. V zastavěném a zastavitelném území je možné koridor zpřesnit.
o



Ministerstvo obrany
o





V dokumentaci pro opakované veřejné projednání (textová a grafická část výroku a
odůvodnění) bylo řešeno zajištění souladu rozsahu plochy 41-DS s podrobnější
dokumentací (dále viz odůvodnění, kap. 9.5.1., odst. Silniční doprava).
Do dokumentace pro opakované veřejné projednání (textová a grafická část odůvodnění)
byl zapracován požadavek týkající se zapracování limitů a zájmů MO ve veřejném zájmu.
Do textové části kap. 5.1. odůvodnění, do odst. Zvláštní zájmy Ministerstva obrany,
obrana a bezpečnost státu byly zapracovány obecné podmínky s výčtem vyjmenovaných
druhů staveb, které nelze ve správním území umístit a povolit bez závazného stanoviska
Ministerstva obrany. Do Koordinačního výkresu byl pod legendu pro změnu Lip2-Lip14
zapracován text: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska
povolování vyjmenovaných druhů staveb“, který bude zapracován do úplného znění ÚP
Lipůvka po změně Lip2-Lip14.

Změna Lip2
o

(námitka č. 1) Byl vznesen požadavek na úpravu podmínek využití zastavitelné plochy
Z2/01-Rr. Požadavek byl respektován, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1.

o

Byl vznesen požadavek na prokázání že pozemek parc. č. 1077/23 v k. ú. Lipůvka (v KN
lesní pozemek) není jako lesní dlouhodobě využíván. Tento požadavek byl řešen již
v dokumentaci pro věřejné projednání, viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1., odst. Odůvodnění.

Změna Lip6
o

(námitka č. 2) Byl vznesen pžadavek na úpravu tvaru zastavitelné plochy veřejných
prostranství 7d-U dle přiloženého zákresu. Požadavek byl respektován. Dále viz
odůvodnění, kap. 9.3.2.1.
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13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH
ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY
JEJICH VYMEZENÍ
Změny Lip2–Lip14 nevymezují záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR.
14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL)
14.1.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF

Důvody pro zpracování změny Lip2-Lip14 (změny č. 2) ÚP Lipůvka, přehled dílčích změn a
jejich kategorizace z pohledu dopadu do ZPF:
Jednotlivé dílčí změny odrážejí aktuální stav a přirozený vývoj v území, kam patří zejména drobné
změny ve funkčním využití zastavěného území a zastavitelných ploch, případně aktualizace
zastavěného území. Z důvodu přehledu o charakteru dílčí změny a odlišného dopadu do záboru
zemědělského půdního fondu byly jednotlivé dílčí plochy předběžně vyhodnoceny a uvedeny
v následující tabulce:
Tab.: Zhodnocení jednotlivých dílčích změn vzhledem k jejich dopadu do ZPF
identifikace
dílčí změny

navrhovaná změna – popis

identifikace
lokality, výměra
v ha,
poznámka
vymezení
nové
zastavitelné
plochy Z2/01-Rr o
výměře 0,2344 na
plochách trvalých
travních porostů
v rámci
zemědělské půdy
IV. třídy ochrany

Lip2

Změna využití stabilizované
plochy smíšené
nezastavěného území zemědělské – SM, na
rozvojovou plochu rekreace –
rekreace rodinná – Rr, v k.ú.
Lipůvka, severovýchodně od
obce v lokalitě Pod Habřím.
Doplnění podmínek využití pro
plochu rekreace rodinné 13-Rr.

nejsou vymezeny
nové plochy

Lip3

Změna textové části – změna
intenzity využití stavebních
pozemků ploch rekreace rekreace rodinná – Rr.
zrušení zastavitelné plochy 14
– Rk

vymezeny
stabilizované
plochy smíšené
nezastavěného
území
zemědělské (SM)
dle
skutečného
stavu
redukce
záboru
ZPF o výměře
2,16 ha
vymezena plocha
Z2/02-SO
o
výměře 20 m2

Lip4

Lip5

Změna využití části
stabilizované plochy veřejných
prostranství – U, na
rozvojovou plochu smíšenou

dopad do ZPF,
stručné vyhodnocení

ano
zastavitelná plocha vymezená
na zemědělské půdě nad
rámec ploch odsouhlasených
v platném ÚP

ne
úprava podmínek využití ploch
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ne
redukce zastavitelných ploch
(navrácení zastavitelné plochy
do krajiny)

ne
jedná se o rozšíření v rámci
stabilizovaných
ploch
zastavěného
území
na
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identifikace
dílčí změny

navrhovaná změna – popis

identifikace
lokality, výměra
v ha,
poznámka

obytnou – SO, v k.ú. Lipůvka,
v západní části obce

Lip6

Změna dopravního napojení
stabilizované a rozvojové
plochy smíšené obytné,
zmenšení rozsahu rozvojové
plochy veřejných prostranství
2P-U a její náhrada za
stabilizovanou plochu
smíšenou obytnou – SO,
rozčlenění původní rozvojové
plochy smíšené obytné 7-SO
na dílčí plochy, v k.ú. Lipůvka,
v jihovýchodní části obce
v lokalitě za bytovkou.
Změnou je vymezena plocha
Z2/05-U o výměře 0,0158 ha
v rámci enklávy zemědělské
půdy v zastavěném území (v
platném ÚP vymezeno jako
stabilizovaná plochy pro
bydlení)

Lip8

Změna využití části rozvojové
plochy veřejných prostranství
(27-U/v), na rozvojovou plochu
bydlení – B, v k.ú. Lipůvka,
v severní části obce.

dopad do ZPF,
stručné vyhodnocení
nezemědělské půdě (ostatní
plocha)

odsouhlasená
plocha
7-SO
(0,70
ha)
rozdělena na:
7a-SO
7b-SO
7c-SO
7d-U
celkem
ha

-

0,2414
0,1895
0,1520
0,1198
0,7027

ne
jedná
se
o
rozčlenění
odsouhlasené
lokality
z důvodu zajištění obsluhy na
čtyři dílčí plochy bez změny
polohy a celkové výměry.
V rámci vyhodnocení jsou
uvedeny jen aktuální výměry
dílčích ploch

ano
Nově vymezená
plocha o výměře
158 m2 navržená
jako
plocha
veřejného
prostranství
vymezena plocha
Z2/03-B
o
výměře 148 m2

Lip10

Změna využití stabilizovaných
ploch bydlení – B na
stabilizované plochy smíšené
obytné – SO, v k.ú. Lipůvka,
v jihozápadní části obce.
-

Lip11

Změna využití jižní části
rozvojové plochy občanského
vybavení
(16-OV)
na
stabilizovanou
plochu
smíšenou obytnou – SO, v k.ú.
Lipůvka, východně od centra
obce.

vymezení plochy
Z2/04-Zz
o
výměře 0,3536 ha

Lip12

Změna využití stabilizovaných
ploch zemědělských - P na
rozvojovou
plochu
sídelní
zeleně – zeleň zahrad – Zz,
v k.ú. Lipůvka, na západním
okraji
obce
v lokalitě
u
hřbitova.

zastavitelná plocha vymezená
v rámci zastavěného území na
enklávě ZPF u bytovky

ne
jedná se o rozšíření v rámci
stabilizovaných
ploch
zastavěného
území
na
nezemědělské půdě (ostatní
plocha)
ne
změna zařazení stabilizované
plochy v rámci ploch bydlení bez dopadu do ZPF
ne
jedná
se
o
změnu
stabilizovaných
ploch
v
zastavěném území
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identifikace
dílčí změny

Lip13

Lip14

úprava
odsouhlasené
plochy
41-DS

navrhovaná změna – popis

identifikace
lokality, výměra
v ha,
poznámka

dopad do ZPF,
stručné vyhodnocení

ne

prodloužení
lhůty
na
zpracování územních studií
Změna využití části rozvojové
plochy sídelní zeleně – zeleň
izolační (9-Zi), části rozvojové
plochy technické infrastruktury
(39-T) a části stabilizované
plochy dopravní infrastruktury
– účelové komunikace – DU
na
rozvojovou
plochu
technické infrastruktury – T a
veřejných prostranství - U,
v k.ú.
Lipůvka,
na
jihozápadním okraji obce.

vymezení 2 ploch:
Z2/06-T o výměře
0,1339 ha
a
Z2/07-U o výměře
0,1114 ha

Změna
územního
plánu
aktualizuje
rozsah
odsouhlasené
plochy
pro
dopravu 41-DS, která je
v platném ÚP vymezena pro
úpravu křížení silnic I/43 a
II/379.

Atualizace
rozsahu
odsouhlasené
plochy - navýšení
odhadovaného
záboru ZPF
odborným
odhadem o cca
0,5 ha oproti
platnému ÚP

úprava textové části bez
dopadu do ZPF
ne
zastavitelné
plochy
jsou
vymezeny na nezemědělské
půdě (ostatní plocha)

ano
uvedení územního plánu do
do souladu s Aktualizacemi
ZÚR JMK a podrobnější
dokumentací
řešící
předmětnou dopravní stavbu.

Dle výsledku předběžného vyhodnocení je zřejmé, že dopad do ZPF má z navrhovaných změn
pouze část dílčích změn, a to Lip2, Lip7 a Lip12, které vymezují nové zastavitelné plochy. Naopak
dílčí změna Lip4 odsouhlasené zastavitelné plochy redukuje, a tedy navrací již odsouhlasené plochy
záboru zpět do zemědělské půdy.
Část lokalit je navržena na nezemědělské půdě (Lip5, Lip8 a Lip14) a některé dílčí změny navrhují
úpravu stabilizovaných ploch nebo změny v textové části ÚP.
Dopad o ZPF (nově vymezené plochy záboru ZPF) mají lokality:


Lip2

lokalita Z2/01-Rr

0,2344 ha záboru ZPF



Lip7

lokalita Z2/05-U

0,0158 ha záboru ZPF



Lip12

lokalita Z2/04-Zz

0,3536 ha záboru ZPF

Celková plocha záboru ZPF je změnou č. 2 navržena v rozsahu (+) 0,598 ha.
Redukovány jsou zastavitelné plochy dílčí změnou:


Lip4

2,16 ha ploch navráceno do záboru ZPF

Celková plocha redukce již odsouhlasených ploch záboru ZPF činí (-) 2,1600 ha
Vzájemná bilance nově vymezených a redukovaných ploch záboru ZPF činí (-) 1,562 ha.
V celkové bilanci je zřejmé, že změna č. 2 v konečném důsledku snižuje již odsouhlasený podíl záboru
ZPF.
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Bonitované půdně ekologické jednotky
Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky. Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě
ochrany) jsou v území zastoupeny ve velkém rozsahu na převažující v celém obvodu podél
zastavěného území s výjimkou severní a severozápadní části.
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o
celkovém úhrnu záboru ZPF
Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu – zastavitelné
plochy, označené „Z2“ a za lomítkem pořadovým číslem a kódem navrhovaného způsobu využití.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Koncepce není změnou č. 2 měněna.
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy
V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy.
Opatření k zajištění ekologické stability
Koncepce není změnou č. 2 měněna, ÚSES není dotčen.
Síť zemědělských účelových komunikací
Koncepce není změnou č. 2 měněna. Prostupnost a obsluha území je zajištěna. S prostupností území
a obsluhou zastavěného a zastavitelného území souvisí řešení dílčí změny Lip7.
Investice do půdy
Investice do půdy nejsou změnou č. 2 dotčeny.

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI
VARIANTAMI
Dosavadní využití ploch zemědělské a nezemědělské půdy v řešeném území
Zemědělská půda je v řešeném území využita převážně jako orná půda, v menší míře jako trvalé
travní porosty a případně zahrady, které navazují bezprostředně na stavební pozemky. Nezemědělská
půda se v území nachází jako zastavěné území (ostatní plochy), případně lesní porosty. Změnou č. 2
je dotřena zemědělská půda v extravilánu a zemědělská půda (proluka) v zastavěném území, která již
není pro zemědělské účely využitelná.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské
půdy v zastavěném území:
Nezemědělské plochy (ostatní plochy) jsou řešením změny č. 2 využity v případě dílčích změn Lip5 a
Lip8. Přehled je patrný z tabulky v úvodu kapitoly 14.1, kde je provedeno základní vyhodnocení
všech dílčích změn.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk:
Změna č. 2 neřeší novou koncepci. Ta je vyjádřena řešením v platném územním plánu. Z tohoto
důvodu byly řešeny konkrétní požadavky dle Pokynů a Vyhodnocení změny č. 2.
Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny
v dosavadní schválené dokumentaci, vyhodnocení vzájemné bilance ploch řešených změnou
č. 2.
Změna č. 2 nevymezuje nové plochy pro bydlení. V rámci dílčí změny Lip6 je navrženo podrobnější
rozčlenění odsouhlasené lokality pro plochy smíšené obytné na dílčí plochy téže funkce a na části
původní plochy je vymezena plocha veřejného prostranství pro jejich obsluhu. Způsob využití ploch
zůstává nezměněn, plochy pro veřejné prostranství přímo souvisí s plochami pro smíšené plochy
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bydlení, nemění se ani územní obvod původní plochy a její výměra. Z tohoto důvodu není toto
rozdělení plochy 7-SO vyhodnoceno jako nový zábor ZPF nebo vyhodnocení změny způsobu využití.
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2
zákona č. 14/1992 Sb. co nejméně narušena krajina a její funkce:
Realizací změny nedojde k narušení přírodních krajinných formací.
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území:
Lokality řešené změnou č. 2 nezasahují realizovaná meliorační zařízení. Změna č. 2 nevymezuje
změny způsobu využití, které by negativně ovlivnily odtokové poměry v území.
Zdůvodnění nezbytnosti vymezení zastavitelných ploch:
Identifikace
dílčí změny

Z2/01-Rr

Z2/04-Zz

Z2/05-U

0,1788

0,3536

0,0158

Odůvodnění lokality

Dopad do ZPF I.
nebo II. třídy
ochrany

Dopad do
ZPF

0

Nově vymezená plocha změnou Lip2 je navržena jako
zastavitelná plocha rekreace rodinné (Rr) v lokalitě Pod
Habří, a to v omezeném rozsahu - pro 1 stavbu rodinné
rekreace (viz podmínky využití plochy). Při vymezení plochy
byly zohledněny podmínky stávajícího územního plánu a
vymezena byla plocha pouze tak, aby byla zajištěna
návaznost na stávající zastavěné území, nebyla narušena
prostupnost území, a to s cílem umožnit v rámci malé
dojezdové vzdálenosti města Brna rozvoj rekreačního
pobytu v krajině tak, aby nezatěžoval výrazně svým
nadměrným rozvojem zemědělskou půdu a neomezoval
funkce krajiny.

0,3536

Touto dílčí změnou je, v návaznosti na zastavěné území,
vymezena zastavitelná plocha sídelní zeleně – zeleň zahrad
(Z2/04-Zz), která navazuje na odsouhlasenou plochu bydlení
(plocha 1-B) vymezenou v ÚP na západním okraji obce.
V této plochy pro bydlení níž je realizován rodinný dům.
Plocha Z2/04 je vymezena z důvodu vytvořit pro realizovaný
dům plochu zahrady. Rozvojová plocha pro bydlení nebyla
vymezena v požadovaném rozsahu, který by zahradu
v odpovídajícím rozsahu umožnil realizovat. Rozsah plochy
pro bydlení (1-B) byl v platném ÚP vymezen s ohledem na
respektování ochranných pásem vedení technické
infrastruktury. V navrhované ploše zeleně zahrad (Z2/04-Zz)
lze kromě zahrad při respektování omezujících podmínek
realizovat zařízení a stavby související s aktivitami rekreace
a zahrádkaření (například stavby sloužící aktivitám
zahrádkaření, altány, hřiště, bazény, přístřešky, kůlny,
stavby typu stodol) za podmínky zachování piety
sousedícího hřbitova. Z hlediska navrhovaného využití
nedojde k trvalému odnětí a zástavbě plochy. V rámci
podmínek využití je přípustná výstavba do 20m 2 . Jako
veřejný zájem převyšující veřejný zájem na ochraně ZPF v I.
nebo II. tř.o. je možné definovat zajištění přechodu
zastavěného území do krajiny, což představuje přínos
k vnímání obrazu celé obce.

0,0158

Jedná se o parcelu orné půdy v zastavěném území, která se
nachází v bezprostřední návaznosti na bytový dům
v jihovýchodní části zastavěného území Lipůvky. Změna
souvisí s rozčleněním stávající plochy 7-SO a zajištěním
prostupnosti a obsluhy stabilizovaných ploch a návrhové
plochy 7-SO. navrhovaná změna původně stabilizované
plochy pro bydlení tak obslouží i budoucí stavební parcely
v nadměrných zahradách jižně od veřejného prostranství
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Identifikace
dílčí změny

41 - DS

Dopad do
ZPF

0,5000

Odůvodnění lokality

Dopad do ZPF I.
nebo II. třídy
ochrany

0,5000

(vně původní plochy 7-SO). Vzájemně propojená veřejná
prostranství navržená v platném ÚP pro pěší propojení a
umožní tak pěším v lokalitě a v navazujícím území projít až
do centra obce mimo dopravou zatížené komunikace.
Zlepšení obsluhy území včetně zajištění bezpečného
propojení plochami veřejného prostranství je veřejným
zájmem převyšujícím veřejný zájem na ochraně enklávy
(158 m2) hospodářsky nevyužitelné zemědělské půdy
v zastavěném území
Dílčí změnou je řešena atualizace rozsahu odsouhlasené
plochy 41 – DS, která je vymezena v platném ÚP pro úpravu
křížení silnic I/43 a II/379. Jedná se o záměr, který je
součástí koncepce řešení nadmístní dopravy v rámci Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (po Aktualizaci č.2)
a je dále projekčně rozpracován do podrobnějšího měřítka.
Změna územního plánu zohlednila toto podrobnější řešení a
v grafické části vyhodnocení dopadu navrhovaného řešení
do půdního fondu je vizualizovaná vzájemná bilance ploch, o
které je nutno odsouhlasenou plochu 41 – DS rozšířit a
napopak, které části jsou zpět navraceny do zemědělského
půdního fondu.
Výměra plochy v platném ÚP z r. 2008
17,5 ha
Zábor ZPF odborným odhadem v r.2008 :
8 ha
Zábor ZPF navýšený odborným odhadem v rámci změny
+ 0,5 ha
Na základě vyhodnocení odborným odhadem je změnou
navýšen zábor ZPF o cca 0,5 ha na výsledných 8,5 ha.
Zpracovaná podrobnější dokumentace k územnímu řízení
(záborový elaborát dokumentace I/43 MUK Lipůvka,
zprac.PK Ossendorf, 2017) vyčíslil dopad záborů ZPF
stavby v k.ú. Lipůvka na 79193 m2 (7,9193ha).
Tato výměra odpovídá predikovanému dopadu odborným
odhasem uvedenému v územním plánu Lipůvka z r. 2008 a
navýšenému změnou o 0,5 ha na 8,5 ha. Vzhledem
k podrobnosti řešení ploch v územním plánu změna nadále
kalkuluje s celkovou plochou záboru ZPF 8,5 ha, i když je
v současnosti prokázán dopad dle DUR na 7,9193 ha, a to
z důvodu případných souvisejících změn a úprav
podrobnější dokumentace. Z tohoto důvodu jsou i v grafické
části změny ÚP vymezeny plochy pro dopravu v podrobnosti
odpovídající územnímu plánu, tedy s mírným přesahem
oproti podrobnější dokumentaci.
Veřejný zájem na vymezení plch pro dopravu není z důvodu
zachování způsobu využití dokladován.
Navrhovaná plocha pro dopravu je částečně vymezena i na
úkor odsouhlasených ploch pro výrobu, plochy smíšené
obytné a pro sport (33-Vp, 6-SO a 17-A), které změnšuje
v souhrnné výměře 0,1902 ha ZPF – viz grafická část –
plochy odsouhlasené u nichž je měněn způsob využití na
dopravu.
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TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT S DOPADEM DO ZPF
Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)
dílčí
změna

Katastr

Z2/01-Rr

Způsob využití
plochy

Souhrn
výměry
záboru (ha)

Lipůvka

Rr

0,2344

Z2/04-Zz

Lipůvka

Zz

0,3536

Z2/05-U

Lipůvka

U

0,0158

41-DS

Lipůvka

CELKEM



DS

I.

II.

III.

IV.

V.

0,2344
0,3536
0,0158

0,5000

0,5000

1,1038

0,5158

Informace
o existenci
závlah

Informace
o existenci
odvodnění

Informace
o existenci
staveb
k ochraně
pozemku
před erozní
činností
vody

0

0

0

ne

0

0

0

ne

0

0

0

ne

Odhad výměry
záboru na které
bude
provedena
rekultivace na
zemědělskou
půdu

0

0,3536

0

0,2286

0

0

ne

Informace
podle
ustanovení
§3, odst.2,
písm.g

Poznámka

Rozšíření
odsouhlasené
plochy
pro
dopravu
–
vyhodnoceno
odborným
odhadem.
Celková
výměra
plochy
záboru pro obcvat tedy činí
8,5 ha

0

dílčí změnou Lip4 je rušena zastavitelná plocha 14- Rk, pro kterou byl odsouhlasen zábor ZPF o výměře 2,16 ha. Plocha je změnou navrácena do
ZPF jako plocha smíšená nezastavěného území – zemědělská (SM).
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14.2.

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA
PUPFL

Všeobecné údaje o lesích
Zastoupení lesů v území je vysoké. Severní část území je kompaktně zalesněna a je součástí
rozsáhlého lesního komplexu Hořického vrchu, který se nachází mezi Lipůvkou, Blanskem a Černou
Horou.
Zábor PUPFL
Dílčí změnou Lip2 - zastavitelnou plochou pro rodinnou rekreaci Z2/01-Rr - je dotčena část okrajového
(v současnosti izolovaného) pozemku lesa v lokalitě Pod Habřím, který se nachází severovýchodně od
obce, v lokalitě s rozvolněnou zástavbou objektů individuální rekreace.
Identifikace lokality

výměra lokality v ha

z toho PUPFL v ha

dotčené lesní typy

Z2/01-Rr

0,2344

0,0058

3B1

Dílčí změna Lip7, která navrhovala v krajině v lokalitě Pod Habřím plochu krajinné zeleně K1-SX na
úkor lesních pozemků, byla po společném jednání z důvodu nesouhlaso DO vypuštěna.
Vzdálenost 50 m od okraje lesa (dále též OP 50m od okraje lesa, příp. OP lesa)
Dílčí změnou Lip2 je vymezena v lokalitě Pod Habřím zastavitelná plocha rodinné rekreace Z2/01-Rr.
Plocha zasahuje do OP lesa. Z důvodu ochrany PUPFL, přístupu k lesním pozemkům z důvodu
ochrany majetku (pád stromu na nemovitost) jsou pro tuto plochu stanoveny omezující podmínky
využitív souladem s požadavkem DO – „ve vzdálenosti do 25 m od hranice lesního pozemku nebudou
umísťovány žádné stavby, oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice nejbližšího lesního
pozemku“, viz výrok, kap. c)2.
Změnou č. 2 byly z výše uvedených důvodů uoraveny podmínky využití dalších zastavitelných ploch,
zasahujících do OP lesa, Pro zastavitelné plochy s možností nadzemních staveb (3-B, 4-B, 5-SO, 13Rr) je v podmínkách využití stanoveno, že případná výjimka (OP min. 20m) bude řešena v navazujících
řízeních.

U plochy 12-Rr v lokalitě Pod Habřím je tato podmínka stanovena, avšak bez limitující vzdálenosti
20m. Důvodem je, aby zůstala potenciální možnost v dané ploše realizovat stavby pro rodinnou
rekreaci (dle využití definovaném již v platném ÚP), avšak za podmínek, které budou stanoveny a
řešeny až v navazujících řízeních orgánem ochrany životního prostředí. Dále viz odůvodnění, kap.
12.2., odst. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí - Zrušení změny Lip7.
U ostatních zastavitelných ploch zasahujících do OP lesa (19-U, 27-U, 35-DU, 46-N, 47-N,…) není
limit minimální vzdálenosti (např. 20 m) k lesním pozemkům stanoven (jedná se o veřejná
prostranství, dopravní infrastrukturu, vodní plochy, kde se nadzemní stavby nepředpokládají. Střet
s OP lesa bude řešen v navazujících řízeních.
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15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ
15.1. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU
PROJEDNÁNÍ
Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené písemné námitky ve
smyslu ust. §52 stavebního zákona:
15.1.1. Námitka č. 1
(doručeno 12.05.2021, č.j.LIPU 130/2021 327.0/V10)
Pozemky dotčené námitkou: parc. č. 1031/2, 1032/1 a 1077/73 v k.ú. Lipůvka.
Podatelé jsou vlastníky předmětných pozemků. Úplný text podání je založen ve spisu u Pořizovatele.
Namítající nesouhlasí s podmínkami využití plochy Z2/01-Rr uvedených v tabulce c)2 výroku
„Vymezení zastavitelných ploch“, kde je uveden požadavek na ponechání prostoru podél západní
části plochy v návaznosti na zastavěné území pro přístup do krajiny, přestože grafická část tento
prostor neobsahuje.
Návrh rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje. Požadavek na ponechání prostoru podél západní části plochy v
návaznosti na zastavěné území pro přístup do krajiny bude z podmínek využití v tabulce
kapitoly c2) „Vymezení zastavitelných ploch“ pro plochu Z1/01 vypuštěn.
Odůvodnění:
Ponechání průchodu do volné krajiny je v návrhu změny vyřešeno ponecháním stabilizovaných ploch
smíšených nezastavěného území SM a SX mimo plochu Z1/01 vymezenou změnou ÚP. Námitka byla
projednána i s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a požadavek na průchod do krajiny je
možné vypustit. V tabulce nebude pro plochu Z1/10 podmínka pro přístup do krajiny uvedena.
15.1.2. Námitka č. 2
(doručeno na obec 17.05.2021, č.j.LIPU 132/2021 327.0/V5, doručeno na MěÚ Blansko 17.05.2021,
pod č.j. MBK 25018/2021)
Pozemky dotčené námitkou: parc. č. 898/5 a 898/6 v k.ú. Lipůvka.
Podatel je vlastníkem pouze pozemku parc.č. 898/6 v k.ú. Lipůvka. Úplný text podání je založen ve
spisu u Pořizovatele. Namítající připomínku ke společnému jednání o návrhu změny Lip6 nepodal.
Namítající nesouhlasí se zařazením části pozemku parc. č. 898/6 v k.ú. Lipůvka dle změny Lip6 do
zastavitelných ploch veřejných prostranství 7d-U. Odkazuje se a přikládá k námitce kopii souhlasu s
dělením a scelením pozemků parc.č. 898/5 a 898/6 oba v k.ú. Lipůvka č.j. SÚ-MBK 55545/2020/Ba ze
dne 25.11.2020 z důvodu připravované výstavby rodinného domu dle přiloženého zákresu. Namítající
navrhuje zkrácení délky navrhovaného veřejného prostranství na délku cca 84,5 m, tak, aby zalomení
bylo ukončeno před rozšířením parcely o část pozemku parc.č. 898/5 dle přiloženého geometrického
plánu.
Návrh rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje. Návrh zastavitelné plochy veřejných prostranství 7d-U bude upraven dle
návrhu namítajícího. Zároveň bude v této souvislosti přehodnoceno i uspořádání a rozsah
zastavitelných ploch 7a-SO, 7b-SO a 7c-SO.
Odůvodnění:
Podle kapitoly 5 Zprávy o uplatňování ÚP Lipůvka měla být změnou Lip6 prověřena potřeba vymezení
plochy přestavby 2P-U/v a navrženo řešení, které zohlední aktuální stav a záměry v území a vytvoří
podmínky, které by skutečně vedly k naplnění zastavitelných ploch.
Projektant tento požadavek splnil a navrhl řešení, které bylo předloženo do projednání. Ve fázi
společného jednání toto využití ploch včetně podmínek využití uvedených v textové části nebylo
rozporováno. V roce 2020 byl stavebním úřadem Blansko v souladu s aktuálně platným ÚP vydán
výše uvedený souhlas s dělením a scelením pozemků parc.č. 898/5 a 898/6 oba v k.ú. Lipůvka č.j.
SÚ-MBK 55545/2020/Ba ze dne 25.11.2020. V době společného jednání o návrhu změn tento záměr
vlastník pozemku zřejmě ještě nezvažoval, připomínku do společného jednání tedy neuplatnil.
Na základě konzultace Pořizovatele s určeným zastupitelem lze uplatněný návrh na možné řešení
uspořádání ploch v této lokalitě zohledňující dělení a scelení akceptovat. Poloha navrhovaného
veřejného prostranství bude přehodnocena a s ní i související navrhované zastavitelné plochy SO.
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15.1.3. Námitka č. 3
(doručeno na obec 17.05.2021, č.j.LIPU 133/2021 327.0/V5)
Pozemky dotčené námitkou: parc. č. 1026/7 v k.ú. Lipůvka.
Podatelé jsou vlastníky pozemku. Úplný text podání je založen ve spisu u Pořizovatele. Namítající
připomínku ke společnému jednání o návrhu změny Lip4 nepodali. Námitka není v podání blíže
specifikována. Namítající uvádí, že nesouhlasí s pastvou pro koně, neboť dochází k obtěžování
hmyzem apod.
Návrh rozhodnutí:
Námitka se zamítá. Podmínky využití ploch SM budou ponechány v podobě, která byla
předložena k veřejnému projednání.
Odůvodnění:
Namítající uvádí, že jsou vlastníky pozemku parc.č. parc. č. 1026/7 v k.ú. Lipůvka, který je změnou
Lip4 zařazen do stabilizovaných ploch smíšených nezastavěného území SM, a nesouhlasí s pastvou
pro koně, neboť dochází k obtěžování hmyzem apod. Námitka není blíže popsána, z obsahu lze však
dovodit, že se jedná zřejmě o nesouhlas s podmínkami podmíněně přípustného využití ploch SM, ve
kterých se mimo jiné uvádí, že cit: „ podmíněně přípustné jsou výběhy a ohrady pro dobytek, koně za
podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí a prostupnost krajiny a otevřené přístřešky pro
ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních
prvků.“
Uvedením této podmínky se namítající obávají narušení užívání pozemku v jejich vlastnictví, který
sousedí s pozemky, kde se i nyní nachází výběh několika koní.
Pozemek parc.č. 1026/7 v k.ú. Lipůvka je podle návrhu změny Li4 zařazen do ploch smíšených
nezastavěného území SM. V platném ÚP je předmětný pozemek součástí rozvojové lokality rekreace
spojené s chovem koní 14-Rk.
Podle odůvodnění kapitoly 9.4.1. „Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití“ důvodem
podporujícím vypuštění plochy 14-Rk byla skutečnost, že vymezení plochy pro chov koní již není
požadováno, protože byl záměr realizovan v blízké obci Šebrov-Kateřina (na k.ú. Šebrov). Možnost
realizovat stavby pro rodinnou rekreaci, kterou platný ÚP v ploše 14-Rk podmíněně připouštěl, nebyla
v průběhu 10 ti let využita (ÚP vydaný v roce 2008 umožňuje ve vymezené ploše 14-Rk situovat max.
10 staveb pro rodinnou rekreaci o zastavěné ploše max.30 m2). Požadavek na využití plochy 14-Rk
pro situování staveb pro rodinnou rekreaci Rr dle požadavku zadání nebyl po prověření akceptován.
Jedná se o plochu velkého rozsahu (o kapacitě 10 ti a více staveb pro rodinnou rekreaci), nacházející
se v území, které je v současnosti na dopravní infrastrukturu napojitelné pouze přes stávající obytnou
zástavbu s uliční sítí úzkého profilu. Zvýšenou intenzitou dopravy by zde došlo ke zhoršení pohody
bydlení. Platný ÚP navrhuje pro celou severovýchodní část obce včetně rozvojových ploch nové
dopravní napojení z hlavní komunikace (silnice I/43), což by bylo umožněno převedením silnice I/43
na silnici nižší třídy (koncepce dopravy byla v platném ÚP založena na převedení silnice I. třídy
směrem na Blansko). Tento záměr již není v současnosti sledován a silnice I/43 je ponechána ve
stávající trase (připojení na silnici I. třídy je tedy problematické).
Hlavním důvodem neakceptování požadavku je ochrana krajinného rázu. Realizací záměru, tj.
rozšíření stávající chatové lokality směrem západním, by došlo k narušení krajinného rázu v tomto
území obklopeném lesními pozemky.
Po prověření celé lokality Pod Habřím a s přihlédnutím výše uvedených skutečností, byla rozvojová
plocha rekreace spojená s chovem koní – Rk (plocha 14-Rk) zrušena bez náhrady. Jedná se o
dlouhodobě nevyužitou zastavitelnou plochu bez hrozby sankce ve smyslu ustanovení §102 SZ.
Výsledné řešení – neakceptování požadovaného záměru a zrušení rozvojové plochy rekreace spojené
s chovem koní – Rk (14-Rk) - vyplynulo z jednání nad rozpracovanými změnami Lip2–Lip13, konaném
dne 24. 10. 2018 na Odboru životního prostředí MěÚ Blansko.
Ve výše uvedené kapitole odůvodnění byly do ploch P, SM, SX – tedy vyjma ploch P – biocenter do
podmíněně přípustného využití dále doplněny „otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na
výběhy za podmínky, že nebudou zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků“ a možnost výběhů a
ohrad pro dobytek za podmínek. Platný ÚP realizaci těchto přístřešků neumožňuje (stavby, zařízení a
jiná opatření pro zemědělství, které připouští v krajině plochy zemědělské – P, tyto přístřešky pro
ustájení koní nezahrnují). Důvodem je umožnit v krajině realizovat ve vazbě na výběhy stavby pro
ustájení koní, avšak pouze ve formě otevřených přístřešků. Uzavřené stavby stájí, jízdárny, apod. lze
realizovat v urbanizovaném území v plochách výroby Vz - do přípustného využití doplněno jako
„stavby související s chovem koní“, případně řešit jejich realizaci novou změnou ÚP.
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Na základě konzultace Pořizovatele s určeným zastupitelem budou podmínky využití ploch SM
ponechány v podobě, která byla předložena k veřejnému projednání. V plochách SM bude i nadále
umožněn výběh a ohrady pro dobytek a koně včetně přístřešků za určitých podmínek uvedených v
podmíněně přípustném využití.
15.2: ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ UPLATNĚNÝCH K VEŘEJNÉMU
PROJEDNÁNÍ
Do lhůty 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání nebyly uplatněny žádné námitky.
16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
16.1.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK SOUSEDNÍCH OBCÍ

Sousední obce ve stanoveném termínu neuplatnily žádné připomínky a námitky.
VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Ve stanoveném termínu byla uplatněna pouze jedna připomínka – viz podkapitola 3.1. Mimo
stanovené lhůty byly uplatněny další dvě připomínky – viz níže, podkapitoly 3.2 a 3.3, které obec
požaduje zohlednit.
16.1.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
(č.j. MBK 5276/2019 ze dne 25.01.2019)
Připomínka se vztahuje k problematice silnice I/43. V připomínce se uvádí, jak byly zohledněny
požadavky ŔSD uplatněné do zadání. V ÚP je zohledněna územní rezerva RDS34-B pro záměr D43
Kuřim-Lysice, varianta „Optimalizovaná MŽP“ a dále koridor pro dopravu pro záměr úpravy křižovatky
silnice I/43 a II/379 na MÚK Lipůvka. Dále uvádí, že ŘSD uplatnilo v rámci návrhu Zprávy o
uplatňování územního plánu Lipůvka, jehož součástí byly pokyny pro zpracování této změny
územního plánu, připomínky pouze k dílčí změně Lip9, která však byla z projednávaného návrhu
změn ÚP vypuštěna. Na závěr upozorňuje na překlep v koordinačním výkrese. Toto upozornění
převzalo ve svém stanovisku i Ministerstvo dopravy ČR – viz. bod 1.1.11 Vyhodnocení.
Vyhodnocení připomínky:
Jedná se pouze o konstatování, jak jsou zohledněny požadavky uplatněné do Zprávy o uplatňování a
nadmístní záměry z hlediska dopravy.
16.1.2. Připomínka č. 1
(připomínka byla přeposlána obcí pořizovateli e-mailem dne 05.04.2019)
Připomínka byla uplatněna na obec dne 05.04.2019 (v podání bylo chybně uvedeno datum
05.04.2018) po ukončení společného jednání o návrhu skupiny změn, tzn. po 03.01.2019.
Připomínka se vztahuje k požadavku na zařazení pozemků parc.č. 1031/2, 1032/1, 1077/23 v k.ú.
Lipůvka do ploch Rr a pozemků parc.č. 1031/3, 1032/2 a 1032/3 v k.ú. Lipůvka do ploch SX a SM
z důvodu umožnění migrace lesní zvěře. Dle dokumentace změn předložené do společného jednání
však nebyly do ploch Rr zařazeny pozemky parc.č. 1031/2 a 1077/23 v k.ú. Lipůvka.
Vyhodnocení připomínky:
V kapitole 5.2.6.1 Zprávy o uplatňování Územního plánu Lipůvka s pokyny pro zpracování návrhů
změn pro období 12/2012 – 12/2016 dne 20.06.2017 (dále „Zpráva“) byl uveden požadavek na
prověření podmínky využití ploch smíšených – krajinná zeleň SX a zemědělských – SM na plochy
rekreace Rr zahrnující pozemky p.č.1031/2, 1031/3, 1032/1, 1032/2, 1032/3 a 1077/23 vše v k.ú.
Lipůvka. Vzhledem k tomu, že byl tehdy Pořizovatelem v této části obce evidován zájem i dalších
vlastníků o změnu funkčního využití souvisejících pozemků na plochy Rr (Změna Lip4), měla být
projektantem změny prověřena možnost využití plochy v severovýchodní části obce jako celku.
Projektant řešené území vyhodnotil a bez bližšího odůvodnění zařadil do ploch Rr pouze pozemek
parc.č. 1032/1 – plocha označená Z2/01-Rr. Pozemky parc.č. 1031/2 a 1031/3 byl ponechány
v plochách SX a pozemky parc.č. 1032/2, 1032/3 a 1077/23 byly ponechány v plochách SM.
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* poznámka zhotovitele změny č. 2 - Záměr byl ve fázi návrhu změny ÚP pro společné jednání
prověřen a navržené řešení bylo řádně zdůvodněno, dále viz odůvodnění, kap. 9.3.2.1., změna Lip2.
Dle sdělení obce byl záměr zařazení pozemků parc.č. 1031/2 a 1077/23 v k.ú. Lipůvka předběžně
projednán s odborem životního prostředí MěÚ Blansko (dále „OŽP MěÚ Blansko“). Obec toto podání
projednala a předběžně souhlasí se zařazením těchto dvou pozemků do ploch Rr. Pořizovatel ověřil
dne 12.08.2019 na jednání s příslušným referentem OŽP MěÚ Blansko, že pozemek parc.č. 1077/23
v k.ú. Lipůvka je možné zařadit do ploch Rr pouze v případě, pokud bude prokázáno, že není tento
pozemek dlouhodobě užíván jako pozemek lesní. Projektant tuto skutečnost prověří a odůvodní.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření zastavitelných ploch, které v Pokynech, které
obsahovala zpráva o uplatnění ÚP, nahrazující zadání změny nebylo přímo požadováno (pozn.:
byl uveden pouze požadavek na prověření), bude tento požadavek považován za změnu zadání
a zařazen do „Pokynů pro zpracování návrhu změny Lip14 a úpravy změny Lip2 Územního
plánu Lipůvka“ ve smyslu ustanovení § 51 odst.3 stavebního zákona a následně předložen
zastupitelstvu obce ke schválení.
16.1.3. Připomínka č. 2
(č.j. MBK 33054/2019 ze dne 19.06.2019)
Připomínka se vztahuje k požadavku obce na rozšíření ploch technické infrastruktury zahrnující
pozemky parc.č. 936/12a 936/13 v k.ú. Lipůvka ve vlastnictví obce Lipůvka. Obec záměr odůvodňuje
tím, že současné středisko sběru odpadů je zcela vytíženo a neumožňuje bezpečnou manipulaci
s kontejnery při jejich vyvážení. Nově vymezená plocha má být určena k manipulaci s kontejnery, k
uložení obecního mobiliáře, skladování posypového a údržbového materiálu a komunální techniky.
V podané připomínce jsou dále popsány podrobnosti k záměru (dopravní napojení, napojení na sítě
technické infrastruktury, rozsah nadzemních objektů včetně oplocení).
Vyhodnocení připomínky:
Pozemky parc.č. 936/12a 936/13 v k.ú. Lipůvka jsou podle platného ÚP Lipůvka zařazeny do
návrhových ploch izolační zeleně Zi – plocha 29-Zi/o. Tato plocha byla v ÚP navržena z důvodu
zajištění odclonění obytné zástavby od vírového separátoru a navrženého obchvatu obce. Návrh
izolační zeleně byl zařazen do veřejně prospěšných opatření. Změna využití ploch může být
prověřena změnou ÚP. Záměrem nedojde k záborům zemědělské půdy, jedná se o ostatní plochy neplodná půda.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření zastavitelných ploch a záměrem může dojít k dotčení
dalších pozemků, bude tento požadavek považován za změnu zadání a zařazen do „Pokynů pro
zpracování návrhu změny Lip14 a úpravy změny Lip2 Územního plánu Lipůvka“ ve smyslu
ustanovení § 51 odst. 3 stavebního zákona a následně předložen zastupitelstvu obce ke
schválení.
16.2.

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ“

NÁVRH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ
Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byla uplatněna níže uvedená písemná připomínka:
16.2.1. Připomínka č. 1
(doručeno 14.05.2021, LIPV 131/2021 327.0/V5)
Připomínkující žádají o doplnění územního plánu řešeného změnou Lip10 bodu č.7 „Plochy smíšené
obytné – SO“ u přípustného využití – stavby a zařízení (např. výroba, služby…). Důvody podané
připomínky nebyly v podání uvedeny.
Vyhodnocení připomínky:
Ve Zprávě o uplatňování ÚP Lipůvka se zadáním změn byly uvedeny požadavky pro převedení ploch
bydlení B na plochy smíšené obytné, umožňující provozování dalších činností, a které navazují na
plochy bydlení. Projektant tento požadavek splnil a navrhl řešení, které bylo předloženo do projednání.
Ve fázi společného jednání toto využití ploch včetně podmínek využití uvedených v textové části
nebylo rozporováno.
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Plochy smíšené obytné SO se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy s ohledem na charakter
zástavby a její urbanistickou strukturu a způsob jejího využití, není účelné členit území na plochy
bydlení a občanského vybavení a je nezbytné vyloučit umísťování staveb a zařízení snižujících kvalitu
prostředí v této ploše. Do ploch smíšených obytných lze zahrnout i pozemky staveb a zařízení, které
svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízením ve svém okolí
(například nerušící výrobu a služby, zemědělství, které svým charakterem a kapacitou nezvyšují
dopravní zátěž v území). Projektant ÚP tedy po dohodě s obcí pozemky staveb a zařízení, které by
svým provozováním a technickým zařízením narušily užívání staveb a zařízením ve svém okolí,
zařadil do podmíněně přípustného využití. Výše uvedené stavby a zařízení lze tedy v plochách SO
umisťovat, ale pouze za určitých podmínek.
Na základě konzultace Pořizovatele s určeným zastupitelem budou podmínky využití ploch SO
ponechány v podobě, která byla předložena k veřejnému projednání.
16.2.2.. Ředitelství silnic a dálnic ČR
(č.j. RSD-319668/2021-1 ze dne 17.05.2021)
Na základě oznámení o veřejném projednání návrhu změn Lip2-Lip14 územního plánu Lipůvka vznáší
Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný investor) podle
stavebního zákona § 52 odst. 2 námitky:
Ke společnému jednání o návrhu předmětných změn Lip2-Lip14 jsme se vyjádřili spisem č. j.
000117/11300/2019 ze dne 24. 1. 2019. Od roku 2019 byly mj. schváleny Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje ve znění aktualizací č. 1 a č. 2 a rovněž dochází k úpravám technického řešení
MÚK Lipůvka na silnici I/43 resp. II/379.
Z těchto důvodů vznášíme k předmětnému návrhu změn ÚP tyto námitky:
1) Požadujeme zapracovat koridor DS46 pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/43h Česká –
Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad dle konceptu DÚR I/43 MUK Lipůvka (PK Ossendorf
s. r. o.).
Odůvodnění:
V Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (nabytí účinnosti
31. 10. 2020) je vymezen koridor DS46 pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/43h Česká –
Lipůvka, úprava s odstraněním bodových závad včetně souvisejících staveb. Předmětem dílčí změny
Lip13 je mj. aktualizace vymezení veřejně prospěšných staveb. Proto požadujeme v platném územním
plánu vymezený koridor 41-DS/v upravit dle ZÚR JMK. Nicméně tento koridor je možné za určitých
podmínek zpřesnit dle konceptu DÚR I/43 MUK Lipůvka (PK Ossendorf s. r. o.), který Vám zasíláme
na následujícím odkazu: https://rvs.rsd.cz/packages/d2205ab2-8576-4544-8dc3-ba4ccd06d630
Šířka koridoru musí být 50 m od osy silnice a větví křižovatek na obě strany mimo zastavitelné a
zastavěné území. V zastavěném a zastavitelném území je možné koridor zpřesnit na takovou šířku,
aby obsahoval veškeré stavby hlavní, vedlejší i související (např. náspy, zářezy, protihlukové stěny,
inženýrské sítě, odvodnění atd.).
2) Požadujeme upravit popis veřejně prospěšné stavby D16 – MÚK Lipůvka, aby obsahoval i text
„včetně staveb vedlejších/souvisejících.
Odůvodnění:
V kapitole „g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně…“ požadujeme upravit popis veřejně
prospěšné stavby „D16 – MÚK Lipůvka – křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod“ tak, aby
obsahoval text „včetně staveb vedlejších/souvisejících“. Veřejně prospěšnou stavbou je nejen stavba
MÚK Lipůvka, ale i všechny její součásti a příslušenství (viz §12 a §13 Zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích) a všechny vyvolané stavby a stavby související nezbytné pro zajištění
výstavby a řádného užívání stavby (§ 170 zákona č. 183/2006 Sb.).
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka ŘSD ČR je totožná s obsahem stanoviska MD ČR, na základě kterého byly změny
následně upraveny ve smyslu požadavků a stanovisko bylo dohodnuto.
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16.3. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PO OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ,
Do lhůty 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání nebyly uplatněny písemné připomínky.
16.3.1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ze dne 25.01.2022)
Na základě oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu změn Lip2-Lip14 územního plánu
Lipůvka sděluje Ředitelství silnic a dálnic ČR, majetkový správce dálnic a silnic I. třídy (oprávněný
investor), následující:
Oproti veřejnému projednání, ke kterému jsme se vyjádřili spisem č. j. RSD-319668/2021-1 ze dne 17.
5. 2021, byly do předmětné změny zapracovány naše námitky. Tj., byl upraven koridor pro umístění
veřejně prospěšné stavby – MÚK Lipůvka – křižovatka silnice I/43 x II/379 dle aktuálního technického
řešení a také byl upraven popis této VPS.
Ostatní úpravy po veřejném projednání se nedotýkají našich zájmů, tj. silnice I/43 a jejího ochranného
pásma.
Vyhodnocení připomínky:
Nejedná se o připomínku, ale pouze o konstatování, že byly zohledněny požadavky uplatněné do
veřejného projednání.
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TEXTOVÁ ČÁST ZMĚN Lip2-Lip14 ÚZEMNÍHO PLÁNU LIPŮVKA S VYZNAČENÍM ZMĚN
(SROVNÁVACÍ TEXT)
Úpravy textu pro společné jednání: - nový vkládaný text je vyznačen červeně; rušený text je
přeškrtnutý a je vyznačen modře.

a) Vymezení zastavěného území
Zastavěné území bylo aktualizováno k 1. 3. 2015 15. 10. 2021.
Hranice zastavěného území je vyznačena ve výkrese I/1 Výkres základního členění území a výkrese
I/2 Hlavní výkres.
Seznam používaných zkratek
ÚP/ÚPO územní plán / územní plán obce

ZD

ÚPNSÚ

územní plán sídelního útvaru

OP / POP

VÚC

velký územní celek

VKP

ÚS

územní studie

TS

SZ
ÚSES
vvn
vn
nn
VTL
VVTL
STL
NTL
RS
SKAO
VDJ
ČS
AT
stanice
ČOV

nový stavební zákon
územní systém ekologické stability
vedení el. energie s velmi vys. napětím
vedení el. energie s vys. napětím
vedení el. energie nízkého napětí
vysokotlaký plynovod
plynovod s velmi vysokým tlakem
středotlaký plynovod
nízkotlaký plynovod
regulační stanice
stanice katodové ochrany
vodojem
čerpací stanice

L
dB(a)
ZPF
PUPFL
ŽP
RRS
DK
CHLÚ
DP
K
LBC
LBK
RBC

zemědělský areál
ochranné pásmo / pásmo ochrany
prostředí
významný krajinný prvek
elektrická stanice s napětím pod 52 kV
= trafostanice
ekvivalentní hladina zvuku
decibel (váhový filtr A zvukoměru)
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkce lesa
životní prostředí
radioreléový spoj
dálkový kabel
chráněné ložiskové území
dobývací prostor
biokoridor
lokální biocentrum
lokální biokoridor
regionální biocentrum

automatická tlaková stanice

RBK

regionální biokoridor

čistírna odpadních vod

IP

interakční prvek
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b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b)1. Koncepce rozvoje území obce
hlavní cíle:


Vytvořit podmínky pro trvale udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah hospodářského rozvoje,
sociální soudržnosti a kvalitních životních podmínek.

hospodářský rozvoj


ÚP vytváří územně technické podmínky pro podnikání (vymezení ploch výroby a ploch smíšených
výrobních), rozvoj cestovního ruchu.



Vymezením smíšených ploch obytných umožňuje podnikání na vlastních pozemcích v rámci
zastavěného území i zastavitelných ploch.

sociální soudržnost


ÚP vytváří územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním
bytovým fondem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj
kvalitních lidských zdrojů.



ÚP zlepšuje věkovou strukturu obyvatelstva - vytváří dobré podmínky pro bydlení - pro mladé
rodiny a pro život seniorů a podporuje tak příznivý jev mírně stoupajícího počtu obyvatel.



Vymezením nových ploch vytvářejících pracovní místa a rozšířením nabídky pro sportovní a
rekreační vyžití vytváří podmínky pro udržení obyvatel v obci.



Dojíždění za prací části obyvatelstva je vyváženo možností bydlení v příznivém životním prostředí.

kvalitní životní podmínky


Zásadní pro rozvoj obce je udržitelný rozvoj i po stránce hygieny prostředí. V uspořádání
řešeného území ÚP omezuje riziko negativních vlivů na prostředí (exhalace, hluk) a podporuje
zásady zdravého sídla:
o

vytvoření územně technických podmínek pro kvalitní životní prostředí poskytující
maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce

o

potlačení intenzity tranzitní dopravy v zastavěném území

o

rozšiřování a kultivace veřejných prostranství a ploch sídelní (parkové) zeleně

o

rozšiřování veřejných prostranství s omezenou rychlostí motorové dopravy, rozvoj
nemotorové dopravy (cyklostezek)

o

podpora systému veřejné integrované dopravy

o

respektování ÚSES

o

podpora využití netradičních zdrojů energie
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b)2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres.
b)2.1. Ochrana hodnot kulturního dědictví
V řešeném území se nachází kromě památek řada urbanistických a architektonických hodnot území,
které je nutné zachovat a chránit.


Respektovat podmínky ochrany vymezených hodnot kulturního dědictví.

PROSTORY URBANISTICKY A HISTORICKY CENNÉ
Jedná se o prostory s geniem loci, které jsou upomínkou na historický vývoj obce.
–

Vymezený prostor tvoří obalovou křivku různorodých historických částí obce. Je dokladem
zachované urbanistické struktury a pro svou členitost a různorodost zástavby upomínkou na
historický vývoj obce. Zahrnuje prostor původní návsi s okolní zástavbou, dále kostel sv. Cecilie
s parkem, areál hřbitova a fary s farskou zahradou a historickou zástavbu lemující silnici na
Nuzířov. Tato část obce má svou identitu – i přes nevýraznou historickou náves má své kouzlo, se
svými úzkými uličkami obklopenými starší zástavbou, podtržené dominantou kostela s nově
založeným parkem.

–

Obraz a charakter tohoto prostoru dotváří významná zeleň:
o

park u hřbitova – rekonstruovaná plocha s parkovou úpravou s vodním prvkem, která
je vymezena historizující ohradní zdí vytvářející žádoucí pocit intimity

o

vzrostlé stromy u kostela sv. Cecilie

o

lípa před mateřskou školou

podmínky ochrany:
–

respektovat charakter a měřítko dochované zástavby a její prostorové uspořádání - půdorysnou
linii zástavby, štíty a jejich orientaci, sklon a tvar střech

-

nová zástavba svou hmotou nenaruší okolní prostředí, bude respektovat prostorové uspořádání
území a dochovanou urbanistickou strukturu

–

podporovat využití tradičních materiálů apod.

–

max. výšková hladina zástavby 2 NP včetně podkroví

–

prostor veřejných prostranství a předzahrádek do veřejného prostranství orientovaných je
nezastavitelný

–

úpravy zpevněných ploch, zeleně, doplnění mobiliáře včetně veřejného osvětlení řešit
v materiálech vhodných pro venkov (např. upřednostnění dlažby kamenné, omezení použití
zámkové dlažby)

–

respektovat plochy a solitéry významné zeleně, při obnově a dosadbách upřednostňovat listnaté
dřeviny
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VÝZNAMNÉ STAVEBNÍ DOMINANTY
Jedná se o architektonické dominanty, které určují urbanistickou kompozici - umocňují a komponují
prostor sídel a krajiny, případně se uplatňují při dálkových pohledech:
–

kostel sv. Cecilie – kostel je jedinou dominantou obce, zvláště její západní části. Vzhledem k jeho
umístění v nejnižší partii sídla se z dálkových pohledů uplatňuje pouze při příjezdu od Tišnova.

–

ruiny zbořeného kostela sv. Klimenta - místo je zdaleka viditelné díky osamělým stromům,
opuštěné ruiny kostela působí magickým dojmem, atmosféra místa je využívána pro pořádání
svatebních obřadů pod širým nebem

podmínky ochrany:
–

respektovat významné stavební dominanty, nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by
mohly nepříznivě ovlivnit jejich vzhled, prostředí, estetické působení v prostoru sídla a krajiny a
narušit jejich funkci dominanty

MÍSTA JEDINEČNÝCH VÝHLEDŮ
Jedná se o místa, ze kterých je možno shlédnout zajímavé partie sídla, místa dálkových pohledů a
vyhlídkové body, ze kterých lze sledovat sídlo a krajinu, často více směry. Díky konfiguraci terénu se v
řešeném území naskýtají tyto výhledy a pohledy:
o

1) pohled z návrší (plocha veřejné zeleně nad obcí) na historickou část obce s dominantou
kostela

o

2) Horky – pohledy do krajiny směrem jižním z návrší nad obcí (z budoucí lokality rodinných
domů) do údolí a na vrstvené přírodní horizonty

o

3) rozhled z nejvyššího bodu Milonické sníženiny – rozhled k jihu na Lipůvku a k severu na
Lažany

o

4) lokální výhled z okraje lesního porostu na ohraničený prostor Zlobice u Sv. Klimenta

o

5) Sv. Kliment – výhled z vyvýšeniny jihovýchodním směrem do uzavřeného prostoru Zlobice,
v pozadí horizont Babího lomu

o

6) výhled z úbočí komplexu Zlobice ze silnice II. tř. vedoucí do Nuzířova na historickou část
obce umocněnou dominantou kostela

o

7) Výhled přes Milonickou sníženinu z lokality Křiby k jihozápadu, v pozadí zalesněný horizont
Zlobice

podmínky ochrany:
–

respektovat místa jedinečných výhledů

–

podporovat aktivity spojené s jejich zvýrazněním – např. možnosti posezení, výsadba solitérní
zeleně

–

nepřipustit činnosti, výstavbu a záměry, které by mohly tato místa a výhledy narušit

–

podpořit propojením na pěší a cyklistické trasy

–

přemístění místa výhledů je přípustné v případě, že novým umístěním bude i nadále zachován
jeho účel
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PAMÁTKY MÍSTNÍHO VÝZNAMU
Jedná se o objekty přispívajícími ke kulturnímu dědictví a identitě sídla, které nepožívají zákonné
ochrany památkové péče:


architektonicky cenné stavby,
o







rodinný dům třípodlažní ve stylu funkcionalismu (projekt E. Škarda, r. 1938)

historicky významné stavby:
o

fara (r. 1838) – vybudovaná severně od kostela. Ve faře je originál starého obrazu sv.
Klimenta z kostela sv. Klimenta, náhrobní kámen z kostela sv. Klimenta byl vložen do dlažby
za prvními farními dveřmi. Pod farou se nachází podzemní chodby, jejichž výzkum ukazuje na
starší datum založení fary, než je oficiálně uváděno, a to na 14.-15. století.

o

objekt bývalé přepřahací stanice z doby Marie Terezie, vybudovaný na historické obchodní
cestě Vídeň – Krakov (v centru obce naproti restaurace Formanka)

objekty přispívající k identitě sídla - jedná se o stavby, které jsou dokladem stavitelského umění
kraje a v obrazu sídla mají svou estetickou hodnotu:
o

objekt Lesní správy Lipůvka jižně od historické návsi

o

objekt hasičské zbrojnice

o

hájenka severovýchodně od obce (Lesy ČR)

objekty drobné architektury – jedná se např. o drobné sakrální stavby v obci i krajině, objekty
připomínající historické události
o

kříž před kostelem sv. Cecilie

o

kříž kamenný a kříž novodobý dřevěný s vročením L.P. 1997 u bývalého kostela sv. Klimenta

o

kříž u silnice ve směru na Nuzířov

o

kříž kamenný u chatové lokality

o

pomník padlým rodákům 1. a 2. světové války na návsi

o

pomník padlým situovaný u výletiště západně od obce

o

památník pana Šotoly umučeného v koncentračním táboře za 2. světové války – u Dubové
hory v lese severovýchodně od obce

kámen v lese „Brabince“ - plochá deska s obrysem latinského kříže, jehož kůl se k zemi
klínovitě rozšiřuje. – ke kamenu se váže několik pověstí o vraždě
podmínky ochrany:
o

–

respektovat architektonicky cenné a historicky významné stavby a objekty přispívající k identitě
sídla, v případě rekonstrukce objekty zachovat včetně původních architektonických detailů

–

respektovat objekty drobné architektury podporovat aktivity přispívající k jejich zdůraznění
(například výsadba solitérních stromů), jejich přemístění je přípustné v případě, že novým
umístěním nedojde k narušení hodnoty stavby, podporovat aktivity a činnosti spojené s jejich
obnovou (např. s vazbou např. na turistiku a cykloturistiku)

–

v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich
vzhled, prostředí a estetické působení v prostoru sídla nebo krajiny
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ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY
Řešené území lze označit jako území s archeologickými nálezy.
podmínky ochrany:
–

při stavebních aktivitách může dojít k porušení pravěkého raně a středověkého osídlení v případě výstavby zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu některou
z oprávněných institucí při samotných stavebních pracích

b)2.2. Ochrana hodnot přírodních a krajinných
Řešené území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí. Vyjma území a lokalit chráněných
zákonem se v řešeném území nachází řada přírodních hodnot, které je nutné zachovat a chránit.
Územní plán vymezuje přírodní hodnoty území, které vystihují přírodní charakteristiky řešeného
území:
Respektovat podmínky ochrany vymezených přírodních hodnot.



EKOLOGICKY CENNÉ PLOCHY
Jedná se o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, nacházející se v řešeném území:


ekologicky cenné plochy
o

park Lipůvka – lokalita významných vzrostlých dřevin v obci

o

Koretina – systém postagrárních lad s druhově pestrým travinobylinným porostem

o

Hořický hřbet - druhově pestré přirozené lesní porosty

o

Stráně nad Šebrovem - druhově pestré přirozené lesní porosty

o

Lažanské žleby – dubové porosty s pestrým podrostem

o

Lipůvecký žleb - dubové porosty s pestrým podrostem

o

Vrchy - druhově pestré přirozené lesní porosty

podmínky ochrany:
–

u nelesních lokalit, travinobylinných porostů a postagárních lad nepřipustit zalesňování, ve
vymezeném území nebudou prováděny činnosti, které by narušily přírodní hodnoty území, např.
nevratně poškozovat půdní povrch, provádět terénní úpravy, měnit způsob vyžívání území
takovým způsobem, který by snížil druhovou diverzitu území. Obecně se vyvarovat zásahů, které
by vedly k ohrožení nebo redukci zvláště chráněných druhů

–

u lesních lokalit prosazovat v LHP a LHO takové zásady, které zachovají druhovou pestrost a
porostů , jejich věkovou i druhovou diverzitu
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b)2.3. Hodnoty civilizační
Civilizační hodnoty spočívají ve vybavení obce veřejnou infrastrukturou:
o

kvalitní dopravní infrastruktura (dopravní obslužnost, napojení obce na hromadnou dopravu

o

technická infrastruktura (plynofikace, zásobování vodou, kanalizace napojená na ČOV

o

veřejné občanské vybavení (MŠ, ZŠ, zdravotní středisko, obecní úřad, disponibilní plocha pro
rozvoj)

návrh ochrany a rozvoje
–

respektovat stávající civilizační hodnoty, podporovat výstavbu navržené veřejné infrastruktury

c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a
systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice,
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch
přestavby a systému sídelní zeleně
Je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Hlavní výkres.

c)1. Návrh urbanistické koncepce a kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití
ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu obce s propojením na okolní krajinu při
respektováním krajinného rázu.




Uspořádání zastavitelných ploch je řešeno v návaznosti na zastavěné území.



Stěžejním impulsem pro vymezení hlavních směrů rozvoje obce je řešení dopravní infrastruktury:
o

v širších vztazích - fixace plánované silnice R43 do tělesa německé dálnice

o

částečné převedení tranzitní dopravy procházející obcí mimo urbanizované území jihovýchodním obchvatem obce směr Blansko, příp. jihozápadním obchvatem směr Tišnov

Rozsah zastavitelných ploch je řešen úměrně velikosti obce, její veřejné infrastruktuře a její poloze
na urbanizační ose. Hlavní rozvoj je směrován do východních poloh k obci Svinošice do prostoru
vymezeném hranicí zastavěného území a koridorem dopravní infrastruktury navrženým pro průchod
obchvatu – nové trasy silnice I/43.


ÚP podporuje polyfunkční využití ploch a zpestření struktury sídla - s výjimkou kvalitních obytných
ploch jsou v regulativech pro využití území stanoveny podmínky umožňující smíšené využití při
dodržení základních zásad urbanistické koncepce.


Pro zachování a rozvíjení pestrosti a mnohostrannosti využití centra jako jedné z priorit
urbanistické koncepce byly v centrální části obce vymezeny plochy smíšené obytné, které situování
občanského vybavení a dalších zařízení podporujících funkci centra umožňují.




Stabilizuje a rozvíjí funkci bydlení:
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o

plochy bydlení jsou vymezeny do okrajových částí obce z dosahu vlivů negativně ovlivňujících
pohodu bydlení

o

plochy smíšené obytné jsou vymezeny ve vazbě na hlavní komunikační skelet a v centru obce

Je podpořen rozvoj ploch občanského vybavení - vymezení ploch smíšených obytných, které
situování občanského vybavení umožňují.


ÚP omezuje tranzitní a nákladní dopravu přes obec - vytváří územní podmínky pro vedení tras
nadřazených komunikací mimo zastavěné území.


ÚP vytváří místa společenských kontaktů obyvatel – vymezením ploch veřejných prostranství a
veřejné zeleně dochází ke zkvalitnění prostředí centra obce i okrajových částí obce.


Plochy výroby, plochy smíšené výrobní - ÚP vytváří podmínky pro nová pracovní místa – jižně od
obce stabilizuje plochu výroby (areál ZD), podporuje malé a střední firmy hrající klíčovou roli
v hospodářském rozvoji obce. Pro rozvoj podnikání stabilizuje a rozvíjí plochy smíšené výrobní na
jižním okraji obce ve vazbě na hlavní komunikační skelet. Malým firmám, nenarušujícím okolní
prostředí, umožňuje existenci i v rámci sídla.




Pro regeneraci duševních a fyzických sil obyvatel:
o

rozvíjí plochy sportu ve vazbě na stávající sportovní areál na jihovýchodním okraji obce

o

podporuje rozvoj neorganizované tělovýchovy - stabilizuje a navrhuje další plochy sportu
(výletiště, možnost vybudování víceúčelového hřiště pro mládež i dospělé v rámci rozšířeného
sportovního areálu)

o

vytváří podmínky pro situování dětských hřišť v plochách veřejných prostranství a veřejné
zeleně

o

vymezuje plochy sídelní zeleně

o

vytváří podmínky pro-průchod do krajinného zázemí obce (letní i zimní aktivity)

o

rozvíjí plochy rekreace – plochy rodinné rekreace a definuje nové plochy rekreace spojené s
chovem koní v přírodním zázemí severovýchodně od obce

Pro rozvoj cestovního ruchu zajišťuje dostatečnou turistickou infrastrukturu – vhodnými regulativy
umožňuje využít polohy obce v předpolí Moravského Krasu a na křižovatce turistických tras pro
situování aktivit a zařízení cestovního ruchu.


ÚP vymezuje kulturní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj –
v prostorovém uspořádání diferencuje území s ohledem na ochranu hodnot urbanistických a
architektonických viz kap. b)2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území.


Pro urbanistickou kompozici platí - respektovat podmínky definované v kap. b)2.1. - pro ochranu
těchto hodnot území:


–

prostory urbanisticky a historicky cenné

–

významné stavební dominanty
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–

místa jedinečných výhledů

–

památky místního významu

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití:
Výčet ploch s rozdílným způsobem využití, viz výrok, kap. f)1.
Hlavní zásady uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití – urbanizované území:


Plochy smíšené obytné - vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území ve
vazbě na centrum, historické jádro a hlavní silniční tahy je podpořena možnost variabilnějšího
způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Hlavní rozvoj ploch
smíšených obytných směrovat:
–

na východní okraj obce do prostoru vymezeném místní a hlavní komunikací směřující do
Svinošic



Plochy bydlení („čistého“) – stabilizované plochy jsou vymezeny na severovýchodním a
jihozápadním okraji obce. Rozvojové plochy jsou směrovány do klidových poloh s vhodnou
orientací, kde využívají příznivou polohu na severovýchodním a severozápadním okraji obce.
Jedná se o svažité terény orientované k jihu a jihozápadu.



Plochy výroby a skladování – plochy, které vytvářejí riziko narušení životního prostředí nejen
samotnou výrobou, ale i jejími druhotnými dopady:
–

zemědělská a lesnická výroba – je zastoupena areálem ZD, situovaným jižně od obce. Jeho
rozsah s ohledem na blízkost sportovního areálu je považován za stabilizovaný. Rozvoj lze
v případě potřeby řešit intenzivnějším využitím stávající plochy při dodržení navržené limitní
hranice negativního vlivu zemědělského areálu.

–

průmyslová výroba – pro tento druh výroby je navržena plocha na jižním okraji obce ve vazbě
na výrobní zónu.



Plochy smíšené výrobní – stabilizované plochy smíšené výrobní jsou soustředěny v jižní části
obce severně od areálu ZD. Rozvoj těchto ploch (střední a malé firmy) je navržen do jižní části
obce s vazbou na stabilizované plochy a na hlavní komunikační skelet (podél silnice I/43).
Zařízení podnikatelských aktivit (malé provozovny) se podmíněně připouští v rámci ploch
smíšených obytných.



Plochy občanského vybavení, sportu – viz kap. d)4. Koncepce občanského vybavení.

Plochy rekreace - respektovat stabilizované plochy rekreace – plochy rodinné rekreace
(chatová lokalita U Hájenky, chaty Pod Habřím), založené v přírodním prostředí severovýchodně od
obce. Rozvoj rekreace je situován severovýchodně od obce ve vazbě na stabilizované plochy:


–

plocha pro rozšíření chatové lokality U Hájenky

–

plocha plochy pro rodinnou rekreaci v lokalitě Pod Habřím

–

plocha rekreačního charakteru s možností chovu koní



Plochy veřejných prostranství - viz kap. d)5. Koncepce veřejných prostranství.



Plochy sídelní zeleně - viz kap. c)4. Vymezení systému sídelní zeleně.
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Plochy dopravní infrastruktury – respektovat plochy navržené pro průchod systému dopravní
obsluhy v řešeném území, viz kap. d)1. Koncepce dopravní infrastruktury.


Plochy technické infrastruktury – respektovat koridory navržené pro průchod sítí technické
infrastruktury, viz kap. d)2. Koncepce technické infrastruktury.


c)2. Vymezení zastavitelných ploch
Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
plochy
1
Lipůvka
plochy bydlení - B
Horní Křiby

podmínky využití
Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)
obsluha území
– dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (23-U)
navrženého podél východního okraje plochy a ze stávající obslužné
komunikace lemující jižní okraj plochy
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, zařízení
SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě potřeby zařízení SKAO
přemístit do koridoru pro technickou infrastrukturu TP1 vymezeného
západně od obce

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující
2.NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do
krajiny)
–

zohlednit OP okolo veřejných pohřebišť
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Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
2
Lipůvka
plochy smíšené obytné - Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap.l)
SO
obsluha území
Horní Křiby
– dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (23-U)
navrženého podél západního okraje plochy. Dále ze stávající
komunikace lemující východní okraj plochy - silnice I. třídy (v návrhu II.
třídy).
–

respektovat plochu pro výhledové komunikační napojení lokality na
silnici I. třídy (v návrhu II. třídy) a realizaci křižovatky - plochu dopravní
infrastruktury (44-DS)

–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TV3, navržený pro
zaokruhování vodovodu, je trasován podél severního okraje a
východním okrajem lokality

–

střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP
SKAO) řešit v navazujících řízeních - v případě potřeby zařízení SKAO
přemístit do koridoru pro technickou infrastrukturu TP1 vymezeného
západně od obce

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

vymezit místa pro tříděný odpad

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
ochrana zdravých životních podmínek
– zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku
z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní
limity
–

respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap.
f)3. Výstupní limity
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Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
plochy
3
Lipůvka
plochy bydlení - B
Křiby

podmínky využití
Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)
obsluha území
– dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (25-U)
navrženého podél jižního okraje plochy a zaústěného do stávající
místní komunikace.
–

respektovat plochu pro výhledové komunikační napojení lokality na
silnici I. třídy (v návrhu II. třídy) a realizaci křižovatky - plochu dopravní
infrastruktury (44-DS)

–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit ze stávajících inženýrských
sítí

–

střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP
vodního zdroje) řešit v navazujících řízeních

–

respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TV1, vymezený pro
průchod přívodního vodovodního řadu

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky a JÚ Lažany

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující
2.NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do
krajiny)
ochrana zdravých životních podmínek, ochrana PUPFL
– zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku
z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní
limity
–

respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap.
f)3. Výstupní limity

–

východní část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa –
respektovat podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit
v navazujících řízeních
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
plochy
4
Lipůvka
plochy bydlení - B
Pod Habřím

podmínky využití
obsluha území
– dopravní napojení z komunikace - veřejného prostranství (26-U))
navrženého na západním okraji plochy a zaústěného do stávající místní
komunikace, případně z veřejného prostranství (27-U), navrženého
podél jižního okraje plochy
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn) řešit
v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující
2.NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do
krajiny)
ochrana PUPFL
– část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat
podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit
v navazujících řízeních
5

Lipůvka
u Svinošic

plochy smíšené obytné - obsluha území
SO
– dopravní napojení ze stávající místní komunikace a z komunikace veřejného prostranství (19-U)) navrženého podél západního okraje
plochy a zaústěného do stávající místní komunikace
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet s technickou infrastrukturou - zatrubněným potokem řešit
v navazujících řízeních - respektovat plochu pro přeložení a revitalizaci
vodního toku (přítoku Kuřimky)

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu, ochrana
PUPFL
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující
2. NP (jedná se o exponovanou polohu při přechodu zástavby do
krajiny)
–

část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat
podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit
v navazujících řízeních

108

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
6
Lipůvka
plochy smíšené obytné - Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l).
SO
obsluha území
Nad Cihelnou
– dopravní napojení ze stávající místní komunikace lemující severní okraj
lokality, dále ze stávající místní komunikace a veřejného prostranství
(24-U) navrženého pro rozšíření MK podél západního okraje plochy.
Dále ze stávající komunikace (silnice I. třídy) lemující jižní okraj lokality,
která bude v případě realizace obchvatu začleněna mezi obslužné
komunikace.
–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

respektovat koridory pro technickou infrastrukturu TK2 a TS1,
vymezené pro průchod inženýrských sítí

–

střet s technickou infrastrukturou (dálkový optický kabel) řešit
v navazujících řízeních

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
ochrana zdravých životních podmínek
– zohlednit hluk od silnice I/43 - respektovat hranici negat. vlivu hluku
z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní
limity
–

7

Lipůvka
za bytovkou

respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap.
f)3. Výstupní limity

plochy smíšené obytné - obsluha území
SO
– dopravní napojení z místní komunikace - veřejného prostranství (20-U,
21-U) navrženého podél severního a východního okraje plochy a
zaústěného do stávajících místních komunikací.
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
7a Lipůvka
plochy smíšené obytné - obsluha území
SO
– dopravní napojení řešit ze stabilizovaných a rozvojových ploch
za bytovkou
veřejných prostranství (7d-U)
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících
řízeních

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
7b

Lipůvka
za bytovkou

plochy smíšené obytné - obsluha území
SO
– dopravní napojení řešit z rozvojových ploch veřejných prostranství (7dU)
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících
řízeních

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
7c

Lipůvka
za bytovkou

plochy smíšené obytné - obsluha území
SO
– dopravní napojení řešit z rozvojových ploch veřejných prostranství (7dU)
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících
řízeních

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
7d

plochy
veřejných Plocha pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou
prostranství - U
infrastrukturou.
– veřejné prostranství na západním konci zaústit formou pěšího propojení
do navrženého veřejného prostranství Z2/05-U
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
8
Lipůvka
plochy smíšené obytné - obsluha území
SO
– dopravní napojení z místní komunikace - veřejného prostranství (21-U)
za bytovkou
navrženého podél východního okraje plochy a zaústěného do
stávajících místních komunikací. Dále z místní komunikace (stávající
silnice I. třídy lemující jižní okraj lokality) v případě realizace obchvatu
obce přeřazené do obslužné komunikace. rozšířené o plochu veřejného
prostranství (21-U)
–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TS1, vymezený pro
průchod inženýrských sítí

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
9
Lipůvka
plochy smíšené obytné - Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)
SO
obsluha území
jihozápad
– dopravní napojení z komunikace navržené podél jižního okraje plochy –
respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) vymezenou pro
průchod této místní komunikace. Další napojení z místní komunikace (v
současnosti silnice I. třídy, v návrhu II. třídy) lemující východní okraj
plochy. dále ze západu prodloužením plochy veřejných prostranství
(Z2/07-U)
–

respektovat plochu dopravní infrastruktury (42-DS) vymezenou pro
realizaci křižovatky

–

respektovat plochu pro průchod pěších a cyklistů – veřejného
prostranství (21-U) vymezeného podél západního okraje plochy

–

zohlednit silniční OP

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet s technickou infrastrukturou (dálkový optický kabel) řešit
v navazujících řízeních

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující
2.NP - plocha se nachází při přechodu zástavby do krajiny
ochrana zdravých životních podmínek
– zohlednit hluk od silnice II/379 I/43 - respektovat hranici negat. vlivu
hluku z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3
Výstupní limity
–

respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap.
f)3. Výstupní limity
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
10 Lipůvka
plochy smíšené obytné - Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)
SO
obsluha území
jihozápad
– dopravní napojení z komunikace navržené podél jižního okraje plochy respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) vymezenou pro
průchod této komunikace; dále ze západu prodloužením plochy
veřejných prostranství (Z2/07-U)
–

respektovat plochu pro průchod pěších a cyklistů – veřejného
prostranství (21-U), vymezeného podél východního okraje plochy

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

střet s technickou infrastrukturou (dálkový optický kabel, hlavní
kanalizační sběrač) řešit v navazujících řízeních

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

ochrana zdravých životních podmínek
– respektovat obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví, viz kap.
f)3. Výstupní limity
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví, příp. ustupující
2. NP - plocha se nachází při přechodu zástavby do krajiny
11
12

zrušeno
Lipůvka
U Hájenky

plochy rekreace - rodinná Plocha pro rozšíření stávající chatové lokality U Hájenky.
rekreace - Rr
obsluha území
– dopravní napojení ze stávající účelové komunikace
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit lokálně

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky, OP vodního zdroje Lažany střet s OP vodního zdroje řešit
v navazujících řízeních

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o
exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny)
ochrana PUPFL
– plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat: podmínky
OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních
o

případnou výjimku z OP lesa řešit v navazujících řízeních

o

oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice
nejbližšího lesního pozemku
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
13 Lipůvka
plochy rekreace - rodinná Plocha pro rozšíření chat Pod Habřím.
rekreace - Rr
obsluha území
Pod Habřím
– dopravní napojení z účelové komunikace (35-DU) navržené podél
okraje lesa a zaústěné do stávající místní komunikace
–

řešit prodloužení účelové komunikace (35-DU) pro obsluhu
navazujících ploch rekreace rodinné – Rr vč. plochy (Z2/01)

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit v případě potřeby napojením
na stávající sítě

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky, OP vodního zdroje Lažany střet s OP vodního zdroje řešit
v navazujících řízeních

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o
exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny)
ochrana PUPFL
– plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky
OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních
14

Lipůvka
Pod Habřím

plochy
rekreace
- obsluha území
rekreační aktivity spojené – dopravní napojení ze stávající účelové komunikace lemující západní
s chovem koní - Rk
okraj plochy.
–

respektovat plochu pro účelovou komunikaci (35-DU) navrženou podél
lesa

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit v případě potřeby napojením
na stávající sítě

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky, OP vodního zdroje Lažany

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví (jedná se o
exponovanou polohu při přechodu zástavby do krajiny)
–

intenzita využití pozemků – ve vymezené ploše RK je možno situovat
max. 10 staveb pro rodinnou rekreaci, zastavěná plocha stavby pro
rodinnou rekreaci max.30m2

ochrana PUPFL
– část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat
podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit
v navazujících řízeních

15

Plocha zrušena.
neobsazeno
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
16 Lipůvka
Plochy
občanského Plocha pro situování veřejného občanského vybavení.
vybavení
–
veřejná obsluha území
střed
vybavenost - Ov
– dopravní napojení ze stávající místní komunikace – veřejného
prostranství lemujícího východní okraj plochy
–

odstavení vozidel řešit v rámci plochy

–

napojení na technickou infrastrukturu - prodloužením stávajících sítí,
přeložit stávající kanalizaci

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 3 NP + podkroví,. 4 NP s odskočeným
posledním ustupujícím podlažím a rovnou střechou
17

Lipůvka

plochy
občanského Plocha pro rozšíření sportovního areálu.
vybavení - sportu - A
obsluha území
u sportovního
– ze stávající komunikace lemující severní okraj lokality (silnice I. třídy,
areálu
v případě realizace obchvatu obce začleněné mezi obslužné
komunikace). Dále z navržené komunikace lemující západní okraj
plochy.
–

zohlednit silniční ochranné pásmo

–

napojení na technickou infrastrukturu řešit v případě potřeby napojením
na stávající sítě

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 2 NP s možností podkroví
ochrana zdravých životních podmínek
– zohlednit hluk od silnice II/379 - respektovat hranici negat. vlivu hluku
z dopravy, viz podmínky pro využívání tohoto území kap. f)3 Výstupní
limity

18
19

20

Lipůvka
u Svinošic

neobsazeno
plochy
veřejných Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou
prostranství - U
infrastrukturou - pro obsluhu plochy smíšené obytné (5-SO) a umožnění
přístupu do krajiny.
– respektovat OP lesa
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat

neobsazeno
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
21 Lipůvka
plochy
veřejných Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)
ke Kuřimi
prostranství - U
Plocha navržená pro obsluhu dopravní a technickou infrastrukturou, pro
průchod stezky pro pěší a cyklisty, pěší propojení rozvojových ploch
s historickým jádrem.
– střet s technickou infrastrukturou (OP dálkového optického kabelu) řešit
v navazujících řízeních

22

23

24

Lipůvka
k výletišti

Lipůvka
Horní Křiby

Lipůvka
pod ZŠ

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

plochy
veřejných Plocha navržená pro pěší propojení k výletišti.
prostranství - U
– do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit
–

respektovat plochu dopravní infrastruktury navrženou pro budoucí
křižovatku a komunikaci (43-DS)

–

do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště

–

respektovat OP lesa, plocha se nachází v OP povrchového vodního
zdroje Brno-Svratka-Pisárky

plochy
veřejných Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)
prostranství - U
Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (1-B) a plochy smíšené obytné
(2-SO) a navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou.
– střet s technickou infrastrukturou (zařízení SKAO) řešit v navazujících
řízeních - v případě potřeby přemístit SKAO do koridoru pro technickou
infrastrukturu TP1 vymezeného západně od obce.
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity

plochy
veřejných Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz. kap. l)
prostranství - U
Plocha navržená pro obsluhu plochy smíšené obytné (6-SO, 7-SO, 8-SO). a
navazujícího území dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha je
navržena v trase stávající účelové komunikace, řešit jako zklidněnou
komunikaci.
– do jižní části plochy zasahuje silniční OP – zohlednit
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
25 Lipůvka
plochy
veřejných Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)
Křiby
prostranství - U
Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (3-B) a navazujícího území
dopravní a technickou infrastrukturou.
Je zaústěna do stávající obslužné komunikace a na západě do silnice I.
třídy (v návrhu II. třídy).
– respektovat plochu dopravní infrastruktury (44-DS) pro realizaci okružní
křižovatky
–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) řešit
v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

26

Lipůvka
Pod Habřím

plochy
veřejných Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (4-B) dopravní a technickou
prostranství - U
infrastrukturou , navazuje na stávající obslužnou komunikaci.
– plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

27

Lipůvka
pod garážemi

plochy
veřejných Plocha navržená pro obsluhu plochy bydlení (4-B) a obsluhu navazujících
prostranství - U
stabilizovaných ploch veřejnou infrastrukturou (např. parkoviště,
odpočinková plocha, dětské hřiště, veřejná zeleň)
– střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) řešit
v navazujících řízeních
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

část plochy se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat
podmínky OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit
v navazujících řízeních

28

Lipůvka západ plochy sídelní zeleně – Plocha pro odclonění obytné zástavby od vírového separátoru.
– u ČOV
zeleň izolační - Zi
– střet s technickou infrastrukturou (jednotná kanalizace) řešit
v navazujících řízeních

29

Lipůvka západ plochy sídelní zeleně – Plocha pro odclonění obytné zástavby od vírového separátoru.
– u ČOV
zeleň izolační - Zi
– respektovat stávající kanalizační sběrač
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
30 Lipůvka
plochy smíšené výrobní – Plocha pro podnikání (střední a malé firmy).
SV
obsluha území
u sportovního
– dopravní napojení z komunikace navržené v trase účelové komunikace
areálu
podél západního okraje plochy, zaústěné do silnice II. třídy (po realizaci
obchvatu zařazena do obslužných komunikací). Respektovat plochu
pro realizaci této komunikace - plochu dopravní infrastruktury (34-DS).

31

Lipůvka
výrobní zóna

–

respektovat plochu pro realizaci obchvatu obce – plochy dopravní
infrastruktury (41-DS)

–

pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1

–

střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn) řešit
v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

respektovat zásady pro využívání území limitní hranice negat. vlivu
zemědělského areálu, viz kap. f)4. Výstupní limity

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
výšková regulace zástavby – objekty nebudou svou hmotou a výškou
vytvářet dominanty
plochy smíšené výrobní – Plocha pro podnikání (střední a malé firmy) využívající proluku ve výrobní
SV
zóně.
obsluha území
– dopravní napojení z plochy dopravní infrastruktury (34-DS) navržené
východně od lokality. Po realizaci obchvatu z komunikace (v souč.
silnice I/43) návrhem zařazené do silnic II. třídy – respektovat plochu
dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující západní okraj lokality.
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit prodloužením stávajících
inženýrských sítí

–

pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1

–

střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod, dálkový optický kabel)
řešit v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

respektovat zásady pro využívání území limitní hranice negat. vlivu
zemědělského areálu, viz kap. f)4. Výstupní limity

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
výšková regulace zástavby – objekty nebudou svou hmotou a výškou
vytvářet dominanty
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
32 Lipůvka
plochy smíšené výrobní – Plocha pro podnikání (střední a malé firmy) rozšiřující výrobní zónu .
SV
obsluha území
u
čerpací
– dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43), po realizaci
stanice
obchvatu návrhem zařazené do silnic II. třídy - respektovat plochu
.dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující východní okraj lokality.
Napojení dále z komunikace navržené pro místní komunikaci respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) vymezující severní
okraj lokality. dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43) respektovat plochu .dopravní infrastruktury (42-DS) vymezující
východní okraj lokality; dále z plochy dopravní infrastruktury (43-DS)
vymezující severní okraj lokality

33

Lipůvka
jih

34

Lipůvka
u ZD

–

pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1

–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovodem) řešit v navazujících
řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
výšková regulace zástavby – objekty nebudou svou hmotou a výškou
vytvářet dominanty
plochy
výroby
a Plocha pro podnikání (velké firmy) rozšiřující výrobní zónu jižním směrem.
skladování – průmyslová obsluha území
výroba – Vp
– dopravní napojení z komunikace I. třídy (silnice I/43), po realizaci
obchvatu zařazené do obslužných komunikací - respektovat plochu
dopravní infrastruktury (41-DS) vymezující východní okraj lokality

plochy
infrastruktury
doprava - DS

–

pro odvedení splaškových vod je vymezen koridor TK1

–

do plochy zasahuje silniční OP – zohlednit

–

střet s technickou infrastrukturou (dešťová kanalizace) řešit
v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
výšková regulace zástavby – max. 2 NP s možností podkroví, výrobní
objekty nebudou svou hmotou a výškou vytvářet dominanty
dopravní Plocha navržená v trase stávající účelové komunikace pro obsluhu plochy
– silniční smíšené výrobní (30-SV) a navazujícího území dopravní a technickou
infrastrukturou. Na severu je zaústěna do silnice I. třídy (v návrhu obslužné
komunikace).
– střet s technickou infrastrukturou (bezpečnostní pásmo VTL regulační
stanice) řešit v navazujících řízeních
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
35 Lipůvka
plochy
dopravní Plocha navržená pro obsluhu plochy rodinné rekreace (13-Rr) a
Pod Habřím
infrastruktury – účelové navazujícího území. Je zaústěna do stávající účelové komunikace.
komunikace, stezky pro – plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-Svratkapěší a cyklisty - DU
Pisárky
–

36

Lipůvka
ke Kuřimi

plochy
dopravní Plocha navržená pro průchod stezky pro pěší a cyklisty směr Kuřim.
infrastruktury – účelové – střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod) řešit v navazujících
komunikace, stezky pro
řízeních
pěší a cyklisty - DU
– respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity
–

37

38

Lipůvka
k Lažanům

Lipůvka
Habří

plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat podmínky
OP lesa, případnou výjimku (OP min. 20m) řešit v navazujících řízeních

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

plochy
dopravní Plocha navržená pro průchod stezky pro pěší a cyklisty směr Lažany.
infrastruktury – účelové – střet s technickou infrastrukturou (vedení vn) řešit v navazujících
komunikace, stezky pro
řízeních
pěší a cyklisty - DU
– zohlednit průchod koridoru pro technickou infrastrukturu TV3
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky a OP vodního zdroje Lažany

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz. Ochrana
melioračních zařízení kap.f)3. Výstupní limity realizováno.

plochy
dopravní Plocha navržená pro obsluhu vodojemu – pro průchod dopravní a technické
infrastruktury – účelové infrastruktury.
komunikace, stezky pro – zohlednit průchod koridoru pro technickou infrastrukturu TV1
pěší a cyklisty - DU
– plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky a OP vodního zdroje Lažany střet s OP vodního zdroje řešit
v navazujících řízeních
ochrana PUPFL
– jedná se o zábor PUPFL

39

Lipůvka
u parku

plochy
technické Plocha pro nakládání s odpady - sběrný dvůr.
infrastruktury - T
obsluha území
– dopravní napojení ze stávající účelové komunikace, příp. z komunikace
(43-DS) navržené pro průchod místní komunikace podél západního
okraje plochy
–

střet s technickou infrastrukturou (jednotná kanalizace) řešit
v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
40 Lipůvka
plochy
technické Plocha pro vodojem.
infrastruktury - T
obsluha území
Habří
– dopravní napojení z navržené účelové komunikace - plocha dopravní
infrastruktury (38-DU)
–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky a OP vodního zdroje Lažany střet s OP vodního zdroje řešit
v navazujících řízeních

ochrana PUPFL
– jedná se o zábor PUPFL
41

Lipůvka
Obchvat
jihovýchod

plochy
infrastruktury
doprava - DS

–

dopravní Plocha navržená jihovýchodně od obce pro umístění obchvatu (převedení
silniční silnice I. třídy směrem na Blansko). Součástí plochy jsou křižovatky a
navazující komunikace. MÚK Lipůvka - křižovatka sil. I/43 x II/379 a obchvat
jihovýchod včetně staveb vyvolaných a souvisejících.
– řešit obsluhu navazujícího území a bezpečný průchod krajinou – řešit
přístup do přírodního zázemí jižně od obce, a to od severu a od západu
včetně obsluhy PUPFL
–

střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn včetně
trafostanice, vvn, dálkový optický kabel) řešit v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity

ochrana hodnot území
– respektovat památku zapsanou v ÚSKP (r.č. 29008/7-518 - boží

muka)
42

Lipůvka
plochy
křižovatka - jih infrastruktury
doprava - DS

–

dopravní Plocha navržená jižně od centra pro umístění okružní křižovatky a obsluhy
silniční navazujícího území.
– respektovat plochu dopravní infrastruktury (43-DS) ústící do křižovatky
od západu
–

řešit obsluhu navazujícího území, např. plochy smíšené obytné (9-SO),
plochy smíšené výrobní (31-SV, 32-SV)

–

střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod, dálkový optický kabel,
vodovod, STL plynovod) řešit v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity
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odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
43 Lipůvka
plochy
dopravní Plocha navržená jihozápadně od obce pro místní komunikaci – obchvat
MK jihozápad infrastruktury – silniční jihozápad. Součástí plochy je křižovatka uvažovaná na západním okraji
doprava - DS
obce.
– řešit obsluhu navazujícího území – obsluhu navrženého sběrného
dvora (39-T), obsluhu vírového separátoru, obsluhu ploch smíšených
obytných (9-SO, 10-SO)

44

45

Lipůvka
křižovatka
sever

Lipůvka
Dlouhý

plochy
-infrastruktury
doprava - DS

–

–

zohlednit průchod navržené stezky pro pěší a cyklisty směr Kuřim
(propojení 21-U a 36-DU)

–

zohlednit stávající obslužnou komunikaci podél hřbitova a pěší
propojení navržené k výletišti (22-U)

–

do plochy zasahuje silniční ochranné pásmo - zohlednit

–

střet s technickou infrastrukturou (bezpečnostní pásmo VTL plynovodu,
jednotná kanalizace) řešit v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

–

respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana
melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity

–

do plochy zasahuje OP okolo veřejného pohřebiště - zohlednit

dopravní Plocha bude prověřena územní studií – další podmínky viz kap. l)
silniční Plocha navržená na severním okraji obce pro umístění okružní křižovatky a
obsluhy navazujícího území.
– respektovat plochu veřejného prostranství (25-U) ústící do křižovatky
od východu

plochy
vodní
vodohospodářské - N

–

řešit obsluhu navazujícího území plochy smíšené obytné (2-SO)

–

střet s technickou infrastrukturou (nadzemní vedení vn, vodovod,
jednotná kanalizace, STL plynovod) řešit v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

a Plocha pro vybudování vodní nádrže.
– respektovat zásady pro využívání území meliorací, viz Ochrana

melioračních zařízení kap. f)3. Výstupní limity
46

Lipůvka
u Svinošic

plochy
vodní
vodohospodářské - N

a Plocha pro přeložení a revitalizaci vodního toku, v souč. zatrubněného. na
východním okraji obce, odvedení přívalových vod.
– plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – výjimku řešit
v navazujících řízeních

47

Lipůvka
ke Kuřimi

plochy
vodní
vodohospodářské - N

a Plocha pro revitalizaci vodního toku a zadržení vody v krajině jižně od obce.
– střet s technickou infrastrukturou (VTL plynovod) řešit v navazujících
řízeních

–

plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – výjimku řešit
v navazujících řízeních
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Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
plochy
Z1/01 Lipůvka
plochy bydlení - B
Nové Horky sever

podmínky využití
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
–
Z2/01 Lipůvka
Pod Habřím

výšková regulace zástavby – max. 2 NP

plochy rekreace - rodinná
obsluha území
rekreace - Rr
– dopravní napojení řešit prodloužením účelové komunikace (35-Du)
–

napojení na technickou infrastrukturu řešit lokálně

–

střet s technickou infrastrukturou (OP vodního zdroje) a střet se
zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních

prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví
–

rozmezí výměry stavebních pozemků cca 2000 m2 – 2344 m2

ochrana PUPFL
– plocha se nachází v OP 50m od okraje lesa – respektovat:

Z2/02 Lipůvka
západ

Z2/03 Lipůvka
sever

o

ve vzdálenosti do 25 m od hranice lesního pozemku
nebudou umísťovány žádné stavby

o

oplocení nebude realizováno méně jak 2 m od hranice
nejbližšího lesního pozemku

plochy smíšené obytné - Plocha pro předzahrádku před rodinným domem.
SO
prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu
– respektovat půdorysnou linii zástavby

plochy bydlení - B

Obsluha území
– v případě potřeby řešit s ploch veřejných prostranství (27-U)
– střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit v navazujících
řízeních
prostorové uspořádání, ochrana krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – 1 NP s možností podkroví
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Označ. k.ú / lokalizace způsob využití plochy
podmínky využití
plochy
Z2/04 Lipůvka
plochy sídelní zeleně – Plocha pro rozšíření sídelní zeleně – zeleň zahrad.
zeleň zahrad - Zz
– střet s technickou infrastrukturou (OP nadzemního vedení vn, OP a
západ
bezpečnostního pásma VTL plynovodu) a se zájmovým územím
Ministerstva obrany řešit v navazujících řízeních
–

Z2/05 Lipůvka

zohlednit OP okolo veřejných pohřebišť - ve vymezeném území
nebudou realizovány stavby, které by mohly narušit pietu hřbitova

plochy
veřejných Plocha pro pěší propojení.
prostranství - U
– řešit napojení na plochu navrženého veřejného prostranství 3P-U

za bytovkou
Z2/06 Lipůvka
plochy
technické Plocha pro technické zázemí obce.
za
sběrným infrastruktury - T
– střet s technickou infrastrukturou (kanalizační sběrač, zatrubněný vodní
dvorem
tok) a střet se zájmovým územím Ministerstva obrany řešit
v navazujících řízeních
prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu
– výšková regulace zástavby – max. 1 NP bez možnosti podkroví, halové
objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny
Z2/07 Lipůvka
plochy
veřejných Plocha pro obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou.
za
sběrným prostranství - U
– ve vztahu k navazující stabilizované ploše bydlení řešit pás izolační
dvorem
zeleně o šířce min. 3 m

c)3. Vymezení ploch přestavby
Označ.
plochy

1P

k.ú.

způsob využití plochy

–

popis plochy

–

územní podmínky

podmínky využití
Lipůvka
plochy
veřejných Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou
západně od ZŠ prostranství - U
infrastrukturou - pro umožnění zástavby v záhumenních zahradách ploch
smíšených obytných. Veřejné prostranství do stávajících obslužných
komunikací.
–

napojení na stávající místní komunikaci řešit v rámci rozvojové plochy
veřejného prostranství 7c-U

–

střet s technickou infrastrukturou (OP vn) řešit v navazujících řízeních

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky
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Označ.
plochy

2P

k.ú.

Lipůvka
u bytovek

3P

Lipůvka

4P

u bytovek
Lipůvka
střed

způsob využití plochy

–

popis plochy

–

územní podmínky

podmínky využití
plochy
veřejných Plocha navržená pro obsluhu navazujícího území dopravní a technickou
prostranství - U
infrastrukturou - pro obsluhu rozvojové plochy bydlení (7-SO) a umožnění
zástavby v záhumenních zahradách ploch smíšených obytných. Veřejné
prostranství je na záp. konci zaústěno formou pěšího propojení do
stávajícího veřejného prostranství u bytovek a na východě do obslužné
komunikace stabilizované návrhem.
– veřejné prostranství zaústit do stávající místní komunikaci
prostřednictvím navrženého veřejného prostranství 7d-U
–

veřejné prostranství ve východním konci zaslepit a řešit obratiště

–

veřejné prostranství na západním konci zaústit formou pěšího propojení
do stávajícího veřejného prostranství u bytovek

–

plocha se nachází v OP povrchového vodního zdroje Brno-SvratkaPisárky

plochy
veřejných Plocha pro realizaci pěší propojení od bytových domů k hlavní komunikaci a
prostranství - U
průchod sítí technické infrastruktury.
plochy
veřejných Rozšíření plochy veřejného prostranství v centru obce - část plochy
prostranství - U
dopravní infrastruktury – stávajícího parkoviště bude transformována na
plochy veřejných prostranství.

c)4. Vymezení systému sídelní zeleně
Sídelní zeleň je důležitým článkem urbanistické struktury sídla. Sídelní zeleň byla v ÚP zařazena do
výčtu ploch s rozdílným způsobem využití jako plochy sídelní zeleně – Z. Do sídelní zeleně byla
zařazena:
veřejná zeleň, parky - Zp – respektovat stabilizované plochy zastoupené plochou parku u kostela
v historické části obce a parčíkem na návrší nad obcí. Nové plochy nejsou navrženy.
 plochy veřejné zeleně lze realizovat v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, např.
ploch veřejných prostranství, ploch bydlení, ploch smíšených obytných.
 regulativy umožňují úpravy veřejné zeleně stabilizované (např. úprava a zpřístupnění parčíku na
návrší nad obcí)
zeleň zahrad - Zz – jsou respektovány plochy předzahrádek v historické části obce. Plochy zahrad,
které v současnosti navazují na zastavěné území, jsou využity pro rozvoj obce - budou nahrazeny
zahradami zástavby (navržených ploch bydlení a smíšených obytných), které vytvoří žádoucí přechod
zástavby do krajiny.
izolační zeleň - Zi – plní funkci izolační a kompoziční. Respektovat stávající plochy - plochy odcloňující
školní sportoviště od obytné zástavby, založené podél severního a západního okraje areálu ZŠ,
plocha zeleně v lokalitě Horky.
 respektovat plochu zeleně navrženou na jihozápadním okraji obce pro odclonění obytné zástavby
od navržené plochy dopravní infrastruktury (silnice III. třídy) a vírového separátoru
 realizovat další zeleň - regulativy umožňují realizaci dalších ploch izolační a kompoziční zeleně
v rámci ploch s rozdílným způsobem využití (např. odclonění obytné zástavby od ploch výroby a
dopravní infrastruktury, přechod zástavby výroby do krajiny)
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d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování
Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování,
vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení
podmínek pro jejich využití
d)1. Koncepce dopravní infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury je vyznačena v grafické části ve výkrese I/3 Koncepce veřejné
infrastruktury I/2 Hlavní výkres.
Hlavní koncepce dopravní infrastruktury vychází ze širších vztahů v území a spočívá v:


silnice I/43 - přesměrování trasy mimo zastavěné území - silnice I/43 je jihovýchodním
obchvatem obce směrována na Blansko částečně v trase stávající silnice II/379 . Stávající
silnice I/43 procházející řešeným územím ve směru sever – jih je zařazena do kategorie II.
třídy. řešení MÚK Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a obchvat jihovýchod včetně
staveb vyvolaných a souvisejících.



silnice II/379 - změna třídy – silnice je zařazena do kategorie III. třídy



řešení komunikace na jihozápadním okraji obce (obchvat jihozápad) propojující silnici I/34 a
silnici II/379 včetně křižovatek



navržení ploch pro křižovatky podporujících plynulou a ohleduplnou jízdu - hlavní vstupy
komunikací do obce jsou usměrněny pomocí okružních křižovatek

d)1.1. Silniční doprava
silnice, místní komunikace
Respektovat plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, navržené pro průchod
nadřazených komunikací a jejich křížení a obsluhu stabilizovaných a rozvojových ploch:




41-DS - plocha pro přeložku silnice I/41 v k.ú. Lipůvka – silnice je trasována ve směru od Kuřimi
ve stávající trase silnice I/43, navržen je jihovýchodní obchvat mimo zastavěné území obce v nové
trase s napojením na východním okraji do stávající silnice II/379, dále silnice směřuje na
Svinošice a Blansko– záměr převzat z Generelu Krajských silnic Jm K. Obec Lipůvka bude na
silnici I/41 napojena mimoúrovňovou křižovatkou, plocha pro dopravu je vymezena tak, aby
nezasahovala plochy zastavěného území, je rozšířena o plochu pro realizaci křižovatek Jižně od
řešeného území se trasa napojuje na severní obchvat Kuřimi, který ústí do výhledové trasy R 43.
Plocha je navržena včetně budoucího silničního OP, včetně případných protihlukových opatření,
umístění ochranné zeleně, terénních úpravy (zářezy, násypy), křižovatek apod. plocha pro
mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) silnice I/43 x silnice II/379 a obchvat jihovýchod včetně staveb
vyvolaných a souvisejících.



42-DS – plocha pro úpravu křižovatky stávající silnice I/43 a silnice II/379 v návrhu silnic II/643 a
silnice III. tř a místní komunikace – plocha je vymezena tak, aby bylo možno řešit dopravní
závadu, stávající průsečnou křižovatku okružní křižovatkou – dle projektu HBH Projekt, spol.s .o.
Brno.



44-DS - plocha pro umístění okružní křižovatky na severním okraji obce (na stávající I/43 –
v návrhu II/643), z okružní křižovatky budou napojeny navrhované plochy pro bydlení (2-SO, 3-B)
plocha pro umístění křižovatky na severním okraji na silnici I/43, z křižovatky budou napojeny
navrhované plochy pro bydlení (2-SO, 3-B).
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místní komunikace
Respektovat změny navržené ve stabilizovaných plochách místních komunikací v zastavěném
území:


silnice I/43
o

část stávající silnice I/43 je přeřazena do kategorie silnic II. třídy jako II/643 Kuřim –
Lipůvka – Černá Hora

o

úsek komunikace jižně od čerpací stanice pohon. hmot je přeřazen do obslužných
komunikací a bude sloužit pro obsluhu stávajících a navržených ploch výrobní zóny

Respektovat plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava – DS, navržené pro obsluhu
stávajících a rozvojových ploch:




34-DS - obsluha plochy smíšené výrobní (30-SV) a navazujícího území na jihovýchodním okraji
obce



43-DS – plocha navržená pro průchod místní komunikace sloužící obsluze rozvojových ploch
smíšených na jihozápadním okraji obce a k propojení silnice I/43 a II/379 (obchvat jihozápad),
zahrnuje plochu pro okružní křižovatku na západním okraji obce u hřbitova. Plocha je napojena do
okružní křižovatky navržené jižně obce – plochy 42-DS.



Respektovat stabilizované plochy místních obslužných komunikací (veřejných prostranství).

Respektovat stávající a navržené plochy veřejných prostranství – U – jedná se o místní obslužné
komunikace charakteru zklidněných komunikací, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a
obsluhu rozvojových lokalit. Viz kap. d)5. Koncepce veřejných prostranství.


účelové komunikace
Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro obsluhu
rozvojových lokalit, pro zlepšení prostupnosti krajiny a přístupu na pozemky:




o

35-DU – obsluha rozvojové plochy rodinné rekreace (13-Rr), přístup na pozemky –
severovýchod

o

38-DU – obsluha rozvojové plochy - vodojemu (40-T) – severovýchod

Respektovat plochy dopravní infrastruktury – účelové komunikace - DU, navržené pro průchod
cyklostezek a vymezené tak, aby propojily sousední obce a navázaly na značené trasy nebo
navržené cyklotrasy:
o

36-DU – stezka pro pěší a cyklisty do Kuřimi

o

37-DU – stezka pro pěší a cyklisty do Lažan - zrealizováno
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Obecné podmínky pro umísťování:
V plochách dopravní infrastruktury vymezených podle významu umožnit vznik nových komunikací
v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace.




silnici I. třídy mimo zastavěné území v kategorii S 9,5/70, případně v zastavěném území
uvažovat ve funkční skupině B jako sběrnou dvoupruhovou komunikaci s dopravním
významem v kategorii MS2p 15/11,5/50.



silnice II. třídy v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině B jako sběrné dvoupruhové
komunikace s převážně dopravním významem s částečně přímou obsluhou území v kategorii
MS2p 15/11,5/50, mimo zastavěné území v kategorii S 9,5/70.



silnice III. třídy - v zastavěném území uvažovat ve funkční skupině C, jako komunikace umožňující
přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/50, mimo obec v kategorii S 7,5/50, min.
S 6,5/50.



místní obslužné komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů - ve funkční skupině C jako
obslužné komunikace umožňující přímou obsluhu všech objektů v kategorii MO2 10/6,5/30 nebo
jako zklidněné komunikace – obytné ulice ve funkční skupině D1 s minimální šířkou uličního
prostoru 8 m.



účelové komunikace - komunikace řešit dle platných předpisů

V zastavitelných plochách je možné navrhovat nové komunikace v šířkových parametrech
v souladu s příslušnými normami dle důvodu vzniku komunikace.


d)1.2. Nemotorová doprava
Viz kap. d)5. Koncepce veřejných prostranství.
d)1.3. Veřejná doprava


Koncepce veřejné dopravy, jež je zajišťována autobusovými linkami zůstane zachována.

Respektovat stávající zastávky veřejné dopravy, v případě potřeby zastávky doplnit o zastávku
Lipůvka – jih, zálivy řešit v rámci ploch dopravní infrastruktury, příp. veřejných prostranství dle ČSN.


d)1.4. Statická doprava
Plochy pro parkování a odstavení vozidel řešit v rámci stávajících a navržených ploch dopravní
infrastruktury, ploch veřejných prostranství dle příslušných norem, příp. v rámci dalších ploch
s rozdílným způsobem využití, které plochy pro parkování a odstavení vozidel připouštějí (související
dopravní infrastruktura).


Plocha parkoviště v centru obce bude zmenšena (viz plocha přestavby 4-P). Náhrada za chybějící
odstavná a parkovací stání bude řešena v podrobnější dokumentaci intenzivním využitím uličního
prostoru stávající silnice I/43.


128

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

d)1.5. Podmínky pro umísťování dopravní infrastruktury
Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití....


plochy dopravní infrastruktury - silniční doprava – DS, účelové komunikace DU, doprava v klidu
DP



plochy veřejných prostranství - U

d)2. Koncepce technické infrastruktury
Je vyznačena v grafické části ve výkrese I/2 Koncepce veřejné infrastruktury Hlavní výkres.
respektovat navržené koridory pro technickou infrastrukturu, zásady a podmínky využívání
koridorů viz kap. f)2. Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů.


respektovat koridor pro technickou infrastrukturu TS1 navržený pro obsluhu stabilizovaných a
rozvojových ploch (6-SO, 8-SO, 17-A,...) ve východní části obce


sítě a zařízení technické infrastruktury v zastavěném území a zastavitelných plochách budou
řešeny převážně v rámci ploch veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury a koridorů pro
dopravní infrastrukturu




dešťové vody – v maximální míře uvádět do vsaku

d)2.1. Koncepce vodního hospodářství
d)2.1.1. Zásobování vodou


Respektovat navržené koridory pro vodovod:


T1 - stavba vodojemu v lokalitě Habří



TV1 – stavba vodovodního přivaděče od Lažan k navrženému vodojemu severně od obce –
část zrealizována



TV2 – vodovodní řad pro propojení vodojemů severovýchodně od obce - zrealizováno



TV3 – zaokruhování vodovodní sítě na severním okraji obce

V rámci koncepce je navrženo:
-

nová trasa hlavního přivaděče z jímacího území Lažany

-

plocha pro vodojem Lipůvka II – zlepšení tlakových poměrů

-

propojení navrženého a stávajícího vodojemu

-

zaokruhování sítí v severní části obce

129

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

d)2.1.2. Odkanalizování


Respektovat navržené koridory pro kanalizaci:


TK1 – kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části obce – plochy výroby a smíšené
výrobní



TK2 – kanalizační výtlak včetně čerpací stanice podél místní komunikace u ZŠ v lokalitě (6SO) – východní okraj obce - zrealizováno



TK3 – kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části obce pro lokality (SO-9,10) zrealizováno

V rámci koncepce je navrženo:
-

odkanalizování obce je stabilizované – odpadní vody jsou odváděny na kanalizaci Kuřim

- jižní část zastavěného území bude napojena na hlavní kanalizační sběrač před vírový separátor –
způsob bude řešen podrobnější dokumentací, trasy včetně objektů budou umístěny v rámci ploch
veřejných prostranství, ploch dopravní infrastruktury a koridorů pro dopravní infrastrukturu
- rozvojové lokality budou napojeny na stávající systém – trasy budou řešeny podrobnější
dokumentací
- rozvojové lokality – plochy výrobní a smíšené – v jižní části řešeného území budou
odkanalizovány oddílným systémem
-

je navržena limitní hranice negativního vlivu vírového separátoru – 50 m

d)2.1.3. Vodní plochy a toky


Respektovat navrženou plochu (46-N) pro přeložení zatrubněného potoka do odkrytého koryta na
východním okraji obce

V rámci koncepce je navrženo:


vodní toky a plochy v území jsou stabilizovány.



návrh revitalizace vodních toků a melioračních příkopů bude řešena v případě potřeby
podrobnější dokumentací



je navrženo otevření a přeložení zatrubněného vodního toku na východním okraji řešeného
území



je navržena plocha pro umístění rybníka v jihovýchodní části řešeného území



respektovat ochranu přístupu k vodotečím – viz kap. f)6 Výstupní limity

d)2.1.4. Záplavové území a extravilánové vody
Záplavové území:


v k.ú. Lipůvka nejsou stanovena záplavová území ve vazbě na vodní toky
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Extravilánové vody:


v řešeném území nejsou problémy s extravilánovými vodami, které ohrožují zastavěné území
nebo zastavitelné plochy



Lokality s potenciálním rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou navrženy k řešení formou
opatření snižujících erozi půdy - viz kap. e)4. Protierozní opatření

d)2.2. Energetika
d)2.2.1. Zásobování elektrickou energií


Respektovat koridory, navržené z důvodu posílení sítě a pro rozvojové lokality:


TE1 – nadzemní vedení vn včetně trafostanice plochy pro lokality (33-Vp, 32-SV) jižně od obce



TE2 – nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro lokality (1-B, 2-SO) na severozápadním okraji obce

V rámci koncepce je navrženo:


pro zajištění výhledových potřeb dodávky bude využito výkonu stávajících trafostanic,
v případě nutnosti je možno stávající trafa vyměnit za výkonnější



stávající nadzemního vedení vn procházející nad rozvojovými plochami bude respektováno
případně přeloženo (přeložky budou řešeny v navazujících řízeních)



jsou navrženy dvě nové trafostanice včetně nadzemních vedení pro rozvojové lokality

d)2.2.2. Zásobování plynem


Respektovat navržený koridor:


TP1 – přeložka zařízení SKAO západně od obce

V rámci koncepce je navrženo:


dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL regulační stanice



je navržena přeložka stanice katodové ochrany v západní části řešeného území

d)2.2.3. Zásobování teplem


zásobování teplem v Lipůvce je stabilizováno



obnovitelné zdroje energie budou využívány lokálně

d)2.3. Spoje


telekomunikace a radiokomunikace jsou stabilizované



v případě dalšího rozvoje mobilních operátorů navrhnout společný objekt
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respektovat ochranná pásma optických kabelů, komunikačních vedení (radioreléových paprsků) a
radiolokačního zařízení

d)2.4. Podmínky pro umísťování technické infrastruktury
podmínky pro umísťování koridorů
Jsou stanoveny v kap. f)2 Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů pro technickou infrastrukturu.
podmínky pro umísťování ploch
Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy
technické infrastruktury – T).

d)3. Koncepce nakládání s odpady, technické zázemí obce
Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres.
Komunální odpad bude tříděn, v maximální míře bude dále využíván, nevyužitelné složky
komunálního odpadu budou sváženy oprávněnou osobou na řízené skládky, příp. odstraňovány jiným
způsobem v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.


Respektovat plochu pro situování sběrného dvora (39-T) navrženou na jihozápadním okraji obce.



Možnost situování sběrných dvorů se připouští v plochách výroby a skladování, v plochách
smíšených výrobních, dále se podmíněně připouští v plochách smíšených obytných.



Plochy pro tříděný odpad, včetně odpadu inertního (stanoviště kontejnerů, shromažďovací místa)
se připouštějí v plochách jako související technická (příp. veřejná) infrastruktura.



Plochu pro technické zázemí obce (Z2/06-T) realizovat na jihozápadním okraji obce.

podmínky pro umísťování ploch
Jsou stanoveny v kap. f)1 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (plochy
technické infrastruktury – T).

d)4. Koncepce občanského vybavení
Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres.
d)4.1. Plochy občanského vybavení
veřejná vybavenost - Ov
Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení - areál ZŠ, MŠ, obecní úřad,
pošta, hasičská zbrojnice, kostel s farou.


Plocha pro občanské vybavení veřejného charakteru (např. dům s pečovatelskou službou,
sociální bydlení, startovací byty pro mladé rodiny) je navržena jihovýchodně od centra obce (16-Ov)
ve vazbě na bytové domy.
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Další chybějící zařízení (např. zařízení zdravotnictví, klub pro seniory) řešit:





ekonomičtějším využitím stávajících ploch



využitím ploch smíšených obytných, příp. ploch bydlení, které situování zařízení občanského
vybavení připouštějí

občanské vybavení bez specifikace - O
Jsou respektovány stabilizované plochy občanského vybavení, soustředěné v centru obce,
přispívající k posílení funkce centra - např. zařízení stravování, obchodu a služeb.


veřejná pohřebiště - Oh
Areál hřbitova situovaný na západním okraji obce považovat za stabilizovaný, nároky na
rozvoj řešit intenzivnějším využitím stávající plochy.


Podmínky pro využití ploch:
Viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského
vybavení – O, Ov, Oh.
d)4.2. Plochy občanského vybavení – sportu


Podporovat sportovní aktivity ve stávajících areálech - sportovní areál na východním okraji obce,
výletiště (plocha pro pořádání kulturních a sportovních akcí západně od obce).



Plochy sportu a organizované a neorganizované tělovýchovy rozvíjet:



–

v kapacitní ploše navržené jižně a východně od stávajícího sportovního areálu

–

využitím hřišť v areálu základní školy, v areálu výletiště

Chybějící dětská hřiště lze situovat i v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem využití, např.
ploch veřejných prostranství, veřejné zeleně, bydlení, smíšených obytných, občanského vybavení.

Podmínky pro využití ploch:
Viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy občanského
vybavení - sportu – A.

d)5. Koncepce veřejných prostranství
Je vyznačena v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres a ve výkrese č. I/3 Koncepce veřejné
infrastruktury. Plochy slouží pro krátkodobou rekreaci občanů, situování veřejné zeleně a dětských
hřišť a obsluhu území formou zklidněných komunikací.


Respektovat stabilizované plochy veřejných prostranství - U :
o

plochy pro pěší ve vazbě na centrum obce a na historickou část obce, dále chodníky a
pěší propojení

o

plochu veřejných prostranství v lokalitě bydlení Horky

o

uliční prostory sloužící pro průchod místních obslužných komunikací
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Respektovat plochy veřejných prostranství, navržené pro pobyt a pohyb pěších:
o

4P-U – rozšíření veřejného prostranství v centru obce

o

21-U – pěší propojení rozvojové plochy (9-SO, 10-SO) s centrem obce a průchod stezky
pro pěší a cyklisty – jihozápad

o

22-U – pěší propojení k výletišti

o

3P-U – pěší propojení mezi bytovkami a páteřní komunikací

Respektovat plochy veřejných prostranství - místní obslužné komunikace, navržené pro obsluhu
rozvojových ploch:




o

19-U – obsluha rozvojové lokality (5-SO) a pro přístup do krajiny – východ

o

23-U – obsluha rozvojových lokalit bydlení (1-B, 2-SO) - sever

o

24-U – obsluha rozvojových lokalit bydlení (6-SO, 7-SO, 8-SO) – stabilizace obslužné
komunikace jižně od ZŠ

o

25-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (3-B) – severovýchod

o

26-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (4-B) – severovýchod

o

27-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (4-B), plocha pro realizaci dalších chybějících
funkcí (např. odstavná stání, izolační zeleně, hřiště) – severovýchod

o

7d-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (7a-SO, 7b-SO, 7c-SO a předpokládané
zástavby ve stabilizovaná ploše SO, pěší propojení – východně od bytovek

o

Z2/05-U – pěší propojení

o

1P-U – obsluha zástavby předpokládané v záhumenních zahradách – západně od ZŠ

o

2P-U – obsluha rozvojové lokality bydlení (7-SO a zástavby předpokládané
v záhumenních zahradách – u bytovek

Další průběh komunikací v rozvojové ploše řešit následnou dokumentací dle příslušných norem.

Podmínky pro využití ploch:
Viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití - plochy veřejných
prostranství – U.


Respektovat podmínky ochrany veřejných prostranství, viz prostory urbanisticky a historicky
cenné, kap. b)2.1. Ochrana hodnot kulturního dědictví.
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e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek
pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost
krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání
ložisek nerostných surovin Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení
ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a stanovení
podmínek pro jejich využití, koncepce územního systému ekologické stability,
prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před povodněmi,
rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
e)1.
Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení
podmínek pro změny v jejich využití Koncepce uspořádání krajiny včetně
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, ploch změn v krajině a
stanovení podmínek pro jejich využití


S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného území nejsou v krajině navrhovány
žádné plochy a stavby s výjimkou těch, které rozšiřují stávající zastavěné území. Tento princip
je uplatněn a je respektován v celém řešeném území.

ÚP vymezuje přírodní hodnoty území a vytváří podmínky pro jejich ochranu a rozvoj - viz kap.
b)2.2. Ochrana hodnot přírodních a krajinných.


Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní systém ekologické stability
(ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny.


Obecně platí v celém řešeném území tyto zásady:
Chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí v sídlech i v krajině (v případě nezbytných
zásahů nahradit ve vhodnějším místě).




Posilovat podíl stromové zeleně v sídlech, zejména v uličních prostorech.

Posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině, realizovat zalučnění
v plochách orné půdy podél toků a v plochách pro navržený ÚSES.


Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest,
revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových vodních ploch.


Neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, výstavba
rozhleden, příp. sakrálních staveb, je přípustná.


Respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá zeleň
na pohledově exponovaných horizontech).


Ochrana krajinného rázu:
Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do
krajiny.


Stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonit
izolační zelení




Rozvíjet zastoupení a podíl doprovodné zeleně podél cest, mezí, kamenic apod.
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Podporovat dosadbu alejí podél cest vhodnými dřevinami, např. klen, lípa, jírovec.



Podél vodních toků možno doplnit jasan, olši, dub letní aj..



Realizovat územní systém ekologické stability.

Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící přechod
zástavby do krajiny.


Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup
k pozemkům a průchodnost krajiny.


V krajině je přípustné realizování menších vodních ploch viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití.


V krajině je podmíněně přípustné zalesňování, viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití.


V krajině jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
-

plochy vodní a vodohospodářské – N

-

plochy přírodní – E

-

plochy zemědělské – P

-

plochy lesní – L

-

plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské - SM

-

plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - SX

Stanovení podmínek pro změny ve využití ploch:
viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,.....
V krajině jsou navrženy plochy vodní a vodohospodářské – N (č. 45, 46, 47), viz výrok, kap. c)2.

e)2. Územní systém ekologické stability
Územní rozsah: je vyznačen v grafické části dokumentace ve výkresech č. I/2 – Hlavní výkres a ve
výkrese Odůvodnění – výkres č. II/2 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu překryvnou linií.
Plochy biocenter regulativy viz kap. f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem
využití - Plochy přírodní – E.
Plochy biokoridorů, interakční prvky
Podmínky využití:
přípustné:
o

současné využití

o

využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním
podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní
porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru,

136

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)

o

jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů

o

vodní plochy a toky

o

stavby, zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro
odstraňování jejich důsledků

o

protierozní opatření

o

stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny – vyjma interakčních prvků

o

trasy, stezky, komunikace pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky, drobná architektura – vyjma
interakčních prvků

o

účelové komunikace – vyjma interakčních prvků

podmíněně přípustné:
o

nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor a interakční prvek v co nejkratším směru,
vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a
narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory, a v co
nejmenším rozsahu

o

nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor a interakční prvek v co nejkratším směru

o

křížení interakčního prvku s trasou, stezkou, komunikací pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezkou,
účelovou komunikací, za podmínky, že kříží interakční prvek v co nejkratším směru

nepřípustné:
o

změny využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území
zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s
nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu
s funkcí biokoridoru,

o

jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a
založení chybějících částí biokoridorů,

o

rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin,
apod., mimo činností podmíněných

o

rušit biokoridory a interakční prvky bez náhrady

Regionální a nadregionální systém
Regionální biocentrum RBC 235 Hořický hřbet
Biocentrum vymezené na severovýchodní hranici katastru na lesní půdě s přesahem na okolní obce.
Je vymezeno v rámci trasy regionálního biokoridoru propojujícího oblast Moravského krasu a
Sýkořské pahorkatiny na severozápadě. Lesní porosty jsou přirozeného charakteru, biocentrum je
funkční, stabilizované bez kolizních situací nebo střetů s jinými záměry v území. Výměra regionálního
biocentra činí v katastru obce Lipůvka 100 ha.
Regionální biokoridor RK 1421
Funkční regionální biokoridor vymezený na západním okraji katastru obce v úseku cca 400 m na lesní
půdě severozápadě území na lesní půdě . Biokoridor je stabilizovaný bez kolizních situací nebo střetů
s jinými záměry v území.
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Místní (lokální) systém
Základní větve místního územního systému ekologické stability jsou:
Úpatí Hořického hřbetu
Lokální biokoridor s biocentry v prostoru jihozápadně exponovaných svahů Hořické vrchoviny při okraji
lesného komplexu. V trase větve jsou vymezena dvě lokální biocentra. Větev reprezentuje
teplomilnější stanoviště zastoupená v území zejména dubohabřin.

výměra/délka

popis

návrh

4,8 ha

Lesní porosty ve svahu jižní až
jihozápadní expozice severně od
zastavěného území obce

LBC Chocholouše

8,2 ha

Lesní prosty ve svazích jižní
expozice v jihovýchodní části
katastru

LBK 1

1100 m

Lesní porosty. Lokální biokoridor
ve svazích západní expozice
východně až severovýchodně od
Lipůvky.

LBK 2

1900 m

Lesní porosty. Lokální biokoridor
ve svazích západní expozice
východně od Lipůvky.

LBK 3

650 m

Lesní porosty. Lokální biokoridor
ve
svazích
jižní
expozice
jihovýchodně od Lipůvky.

Do
LHP
zakotvit
zásadu
šetrného
hospodaření,
zachování a posilování
druhové
i
věkové
pestrosti.
V
rámci
obnovy postupně posílit
druhovou
pestrost
porostů,
využití
melioračních
dřevin.
Nepřipustit
zástavbu
(chaty, apod.) a jiné
formy
rekreačních
aktivit
narušujících
ekologickou
funkci
území

identifikace
LBC
Kopaniny
Lipůvky

u

Úbočí Hořického hřbetu
Větev místního územního systému ekologické stability reprezentuje vyšší stanoviště než předešlá.
Vymezena je na lesní půdě na úbočí svahů Hořické vrchoviny. V trase větve jsou vymezena dvě
lokální biocentra. Reprezentuje stanoviště dubo bukových porostů Drahanské vrchoviny.
identifikace

výměra/délka

popis

návrh

LBC Špice

5,3 ha

Lesní prosty ve svazích jižní
expozice
ve východní
části
katastru.

LBC Nezbedka

9,6 ha

Lesní prosty ve svazích jižní
expozice
ve východní
části
katastru.

LBK 4

2000 m

Lesní prosty v severovýchodní
části katastru, v rámci lesního
komplexu Hořické vrchoviny.

LBK 5

1000 m

Lesní prosty v severovýchodní
části katastru, v rámci lesního
komplexu Hořické vrchoviny.

Do
LHP
zakotvit
zásadu
šetrného
hospodaření,
zachování a posilování
druhové
i
věkové
pestrosti.
V
rámci
obnovy postupně posílit
druhovou
pestrost
porostů,
využití
melioračních
dřevin.
Nepřipustit
zástavbu
(chaty, apod.) a jiné
formy
rekreačních
aktivit
narušujících
ekologickou
funkci
území.

Kuřimka
Větev místního územního systému ekologické stability reprezentuje mokřadní a vodní společenstva.
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identifikace

výměra/délka

popis

návrh

LBK 6

1000 m

Tok Kuřimky včetně břehových
porostů

Zachovat
využívání.

stávající

e)3. Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je řešena vymezením ploch dopravní infrastruktury – hlavních účelových
komunikací, které tvoří základní kostru zajišťující prostupnost krajiny a přístup na pozemky ZPF a
PUPFL, obsluhu samot a ploch rekreace.
Prostupnost krajiny je posilována v součinnosti s okolními obcemi významu území, kterého se dotýkají
rekreační aktivity, zejména cykloturistické. Podrobněji viz kap. d)1.2. Silniční doprava – plochy
dopravní infrastruktury – účelové komunikace – DU.

e)4. Protierozní opatření, ochrana před povodněmi
Řešené území se nenachází v krajině s vysokým stupněm erozního ohrožení. Lokality s potenciálním
rizikem zvýšené hodnoty vodní eroze jsou navrženy k řešení formou opatření snižujících erozi půdy.
Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití:
Plochy protierozních opatření
Jedná se o svažité plochy orné půdy v krajině, na nichž je nutno provést opatření na eliminaci účinků
vodní eroze. K úpravám jsou vymezeny plochy:
Y1 - plochy severně od Lipůvky v lokalitě Křiby Severozápadně orientované konvexní svahy.
Y2 - plocha severozápadně od zastavěné části obce Lipůvka – severně exponované svahy
Y3 - plocha západně až severozápadně od Lipůvky, jedná se o východně exponované zorněné svahy
Y4 - plocha na jihozápadě od Lipůvky, konvexní svahy na údolím Lipůveckého potoka.
Ochrana před povodněmi
Do aktivní zóny záplavového území neumísťovat - vyjma staveb dopravní a technické infrastruktury žádné nadzemní stavby.

e)5. Rekreace
Koncepce rozvoje rekreace je založena na využití rekreačního potenciálu řešeného území. Spočívá
ve:


Stabilizaci stávajících ploch rodinné rekreace, které jsou soustředěny do míst s možností přímého
kontaktu s přírodou (lesem), t.j.v lokalitě U Hájenky a Pod Habřím



Vymezení nových ploch rodinné rekreace a rekreace spojené s chovem koní ve vazbě na plochy
stávající, viz kap. c)1 Návrh urbanistické koncepce – plochy rekreace.



Respektování potřeb krátkodobé rekreace:
o

jsou respektovány stabilizované a rozvojové plochy veřejné zeleně a veřejných
prostranství

o

jsou navrženy nové stezky pro pěší a cyklisty, které propojí obec s okolními sídly –
Kuřimí a Lažany a navážou na stávající turistické trasy a cyklotrasy, v zimě
s možností využití pro běžkování

o

jsou respektovány hlavní vstupy do krajiny navazující na cesty využívané pro turistiku
a cykloturistiku
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o

propojení do krajiny jižně od obce bude zohledněno při řešení obchvatu silnice I/43
obchvatu jihovýchod

e)6. Dobývání ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nenachází výhradní ložiska nerostných surovin, ÚP nenavrhuje plochy pro
dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění.
Nejsou registrovány lokality poddolovaného území plošného charakteru. Nejsou registrovány lokality
sesuvů.
Zastavěné území obce se nachází v oblasti přechodného stupně pravděpodobného výskytu radonu.
Východním směrem přechází do oblasti středního stupně pravděpodobnosti výskytu radonu.
Ochrana proti radonovému riziku :


na základě měření při realizaci stavby stanovit ochranu, u nově budovaných objektů je třeba
věnovat zvýšenou pozornost izolacím, dobrá izolace proti vodě řeší i problematiku radonu.

f) 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 stanovení
podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek
prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného
rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity
jejich využití)
f)1. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,
stanovení podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany
krajinného rázu
V řešeném území jsou vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití:
1) plochy bydlení – B
2) plochy rekreace - R
–

rodinná rekreace – Rr

–

rekreace spojená s chovem koní - Rk

3) plochy občanského vybavení - O
–

občanské vybavení - O

–

veřejná vybavenost - Ov

–

veřejná pohřebiště – Oh

4) plochy občanského vybavení - sportu – A
5) plochy veřejných prostranství – U
6) plochy sídelní zeleně – Z
–

veřejná zeleň, parky - Zp

–

zeleň zahrad – Zz
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–

zeleň izolační - Zi

7) plochy smíšené obytné – SO
8) plochy smíšené výrobní - SV
10) plochy výroby a skladování - V
–

průmyslová výroba - Vp

–

zemědělská a lesnická výroba – Vz

11) plochy dopravní infrastruktury - D
–

silniční doprava – DS

–

doprava v klidu – DP

–

účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty – DU

12) plochy technické infrastruktury - T
13) plochy vodní a vodohospodářské – N
14) plochy přírodní – E
15) plochy zemědělské – P
16) plochy lesní – L
17) plochy smíšené nezastavěného území - SM
18) plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň- SX
Vymezení hranic ploch s rozdílným způsobem využití:
Hranice ploch je možno přiměřeně zpřesňovat. Za přiměřené zpřesnění hranice plochy se považuje
úprava vycházející z jejich vlastností nepostižitelných v podrobnosti územního plánu (vlastnických
hranic, terénních vlastností, tras inženýrských sítí, zpřesnění hranic technickou dokumentací nových
tras komunikací a sítí apod.), která podstatně nezmění uspořádání území a vzájemnou proporci ploch.
Stanovení podmínek pro využití ploch:
Podmínky využití ploch se vztahují ke stabilizovaným plochám, plochám změn a plochám přestavby.

1. 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,
servisní oprava aut, ustájení hospodářských zvířat)

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
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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:
o

o

stabilizované území
–

rodinné domy - max. 2 nadzemní podlaží

–

bytové domy – max. 4 nadzemní podlaží

plochy změn - dle podmínek využití viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

intenzita využití pozemků::
–

cca 1200m2 / 1RD

–

výšková regulace zástavby:

–

o

stabilizované plochy - rodinné domy - max. 2 NP s možností podkroví

o

plochy změn - dle podmínek využití viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
o

plochy změn – 300 m2 - 3000 m2/ 1RD s tím, že krajové pozemky mohou toto rozmezí
překročit

2. Plochy rekreace – R
Rekreace rodinná – Rr
Hlavní využití:
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování individuálních rekreačních
potřeb občanů.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky veřejných prostranství

–

zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná,..)

–

pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (např. dětská
hřiště, rekreační louky, přírodní koupaliště,…)

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami
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Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
o

o

stabilizované území, plochy změn
–

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží

–

zastavěná plocha stavby rodinné rekreace – max. 50m2

stabilizované území, plochy změn
– výšková regulace zástavby
o stabilizované území – max. 1 NP s možností podkroví
o plochy změn – dle podmínek využití viz kap. c)2.
– intenzita využití stavebních pozemků – přípustná výměra zastavění – max. 100 m2
– rozmezí výměry stavebních pozemků
o plochy změn - dle podmínek využití viz kap. c)2.

Rekreace spojená s chovem koní – Rk
Přípustné využití:
–

činnosti, stavby a zařízení související s chovem koní (např. přístřešky pro koně, seníky)

–

výběhy pro koně, pastviny

–

stávající využití, zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační, krajinná )

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby pro rodinnou rekreaci při dodržení „Podmínek prostorového uspořádání a ochrany
krajinného rázu“

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
o

plochy změn - dle územních podmínek viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

3. Plochy občanského vybavení – O
Občanské vybavení bez specifikace – O
Hlavní využití:
Plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení související s občanským vybavením.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící například pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu
obyvatelstva

–

sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)
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–

pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování,
služby, vědu a výzkum

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

–

byty jako součást víceúčelového objektu občanského vybavení

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

výšková regulace zástavby
o

stabilizované území - maximálně 3 nadzemní podlaží max. 3 NP s možností podkroví

o

plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

Veřejná vybavenost – Ov
Hlavní využití:
Plochy občanského vybavení, které jsou součástí zařízení veřejné infrastruktury.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící např. pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péči o rodinu včetně startovacích bytů pro mladé rodiny, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva,...

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

–

sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, zahrady, izolační)

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

byt správce nebo majitele zařízení

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

výšková regulace zástavby
o

stabilizované území - maximálně 3 nadzemní podlaží max. 3 NP s možností podkroví

o

plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch
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Veřejná pohřebiště – Oh
Hlavní využití:
Plochy sloužící pro situování hřbitovů.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení občanského vybavení sloužící k provozování veřejného pohřebiště

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

–

sídelní zeleň různých forem (např. veřejná, vyhrazená, izolační)

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem veřejného pohřebiště

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží max. 1 NP s možností podkroví

4. Plochy občanského vybavení - sportu – A
Hlavní využití:
Jsou plochy využívané pro činnosti, děje a zařízení sloužící k uspokojování sportovních a rekreačních
potřeb občanů, a to na veřejně přístupných plochách.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb a zařízení pro tělovýchovu a sport

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci a souvisejí s provozem ploch sportu, např.
ubytování, stravování, služby, obchodní prodej

–

bydlení v případě, že se jedná o byt správce nebo majitele zařízení

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

výšková regulace zástavby í
o

stabilizované území - maximálně 2 nadzemní podlaží (výška římsy cca 7m) max. 2 NP
s možností podkroví

o

plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch
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5. Plochy veřejných prostranství - U
Hlavní využití:
Plochy, které jsou přístupné každému bez omezení vyjma předzahrádek. Zprostředkovávají bezpečně
přístupná veřejná prostranství v zastavěném území a zastavitelných plochách.
Přípustné využití:
–

náměstí, návsi, chodníky, ulice s úpravami reagujícími na intenzivní pohyb pěších, zastávky a
zálivy hromadné dopravy

–

cyklistické stezky

–

veřejná zeleň, parky, izolační zeleň

–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, půjčovny sportovního vybavení, občerstvení
s venkovním posezením, tržiště, dětská hřiště apod., v případě, že svou funkcí a architektonickým
výrazem nejsou v rozporu s posílením funkce centra sídla a svým charakterem odpovídají
významu daného území

–

předzahrádky za podmínky zachování dostatečné šířky uličního prostoru pro průchod dopravní a
technické infrastruktury

6. Plochy sídelní zeleně – Z
Veřejná zeleň, parky – Zp
Hlavní využití:
Parkově upravené plochy zeleně s odpovídající druhovou skladbou okrasných dřevin, které plní funkci
kompoziční a odpočinkovou a slouží pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídla.
Přípustné využití:

–

–

pozemky veřejně přístupné zeleně

–

chodníky pro pěší a cyklostezky

objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například altány, pergoly, vodní prvky,
veřejné WC, kiosky, dětská hřiště

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–
–

veřejná prostranství v případě, že nedojde k potlačení funkce hlavní

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, například odstavné a parkovací plochy,
manipulační plochy, místo pro kontejnery, obslužné komunikace v případě, že nedojde k potlačení
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hlavního využití a nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s odpočinkovými
aktivitami

Zeleň izolační – Zi
Hlavní využití:
Plochy zeleně, které plní funkci izolační a kompoziční.
Přípustné využití:
–

pozemky zeleně koncipované s důrazem na izolační a kompoziční funkci, šířka pásu zeleně min.
3m, vhodná druhová skladba jednotlivých pater dřevin
–

pozemky vyhrazené zeleně areálů

–

související dopravní a technická infrastruktura

–

dětská hřiště, odpočinkové plochy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Zeleň zahrad – Zz
Hlavní využití:
Plochy plní funkci doplňkově produkční a kompoziční – vytvářející přechod zástavby do krajiny.
Přípustné využití:
–

zahrady sloužících pro oddych a samozásobitelské hospodaření

–

zahrady sloužících pro zahrádkaření, zahradnictví

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, např. odstavné a parkovací plochy,
manipulační plochy, obslužné komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky v případě, že není
potlačena hlavní funkce a není snížena kvalita prostředí ve vymezené ploše

–

činnosti, zařízení a stavby související s aktivitami rekreace a zahrádkaření (například stavby
sloužící aktivitám zahrádkaření, stavby pro chovatelství, altány, hřiště, bazény, přístřešky,
seníky, kůlny, stavby typu stodol). v případě, že nedojde k potlačení hlavního využití a snížení
kvality prostředí ve vymezené ploše

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
stabilizované území, plochy změn
–

stavby sloužící aktivitám zahrádkaření, nepodsklepené neobsahující pobytové místnosti,
zastavěná plocha max. 20 m 2

–

výšková regulace zástavby - maximálně 1 nadzemní podlaží (5m) max. 1 NP s možností
podkroví
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7. Plochy smíšené obytné - SO
Hlavní využití:
Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro občanské vybavení,
podnikatelské aktivity,...
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, staveb a zařízení občanského
vybavení a sportu
–

pozemky související dopravní a technické infrastruktury, veřejných prostranství

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení (např. výroby, služeb a zemědělství, zázemí ke stavbě hlavní, sběrný dvůr
komunálního odpadu) v případě, že svým provozováním a technickým zařízením nenarušují
užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území a
svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území – další podmínky viz
Výstupní limity

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

–

výšková regulace zástavby
o

stabilizované území - ve vazbě na centrum obce maximálně 3 nadzemní podlaží
v okrajových částech max. 2 nadzemní podlaží max. 2 NP s možností podkroví

o

plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků:
o

plochy změn – 300 m2 - 3000 m2 / 1RD (vyjma východní části plochy 6-SO) s tím, že
krajové pozemky mohou toto rozmezí překročit

8. Plochy smíšené výrobní – SV
Hlavní využití:
Plochy slouží k umísťování pozemků staveb výroby a skladování, které svou činností neovlivňují
negativně životní prostředí a mohou být situovány v blízkosti obytné zástavby – střední a malé firmy.
Přípustné využití:
–

stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby, skladování

–

maloobchodní a obchodní provozy

–

pozemky související veřejné infrastruktury

–

sběrná místa komunálního odpadu

–

různé formy zeleně, např. izolační zeleň, vyhrazená zeleň, veřejná zeleň
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Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují svým provozováním a technickým zařízením užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky,
restaurace, ubytovny, ubytovací zařízení) v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně
ovlivňovat tato zařízení
–

–

stavby a zařízení zemědělství v případě, že svým provozováním a technickým zařízením
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí, nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území a svým charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území, viz výstupní limity

stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

–

výšková regulace zástavby
o

stabilizované plochy – maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových
objektů výška římsy max. 6m max. 2 NP s možností podkroví

o

plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch

halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby
bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

9. Plochy výroby a skladování – V
Průmyslová výroba – Vp
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umístění průmyslových areálů.
Přípustné využití:
–

pozemky staveb pro výrobu a skladování

–

pozemky související veřejné infrastruktury

–

sběrná místa komunálního odpadu

–

izolační zeleň, vyhrazená zeleň

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

výšková regulace zástavby
o

plochy změn - dle územních podmínek viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch
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–

halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby
bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

Zemědělská a lesnická výroba – Vz
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umístění zemědělských a lesnických areálů.
Přípustné využití:
–

stavby a zařízení pro zemědělskou a lesnickou výrobu a skladování, stavby související
s chovem koní

–

související veřejná infrastruktura

–

stavby pro řemeslnou a jinou výrobu, služby a skladování

–

sběrná místa komunálního odpadu

–

izolační zeleň, vyhrazená zeleň

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

Podmíněně přípustné využití:
–

stavby a zařízení občanského vybavení pro kulturu, stravování, ubytování (např. diskotéky,
restaurace, ubytovny), dále pro ochranu obyvatelstva (např. hasičská zbrojnice) v případě, že
provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato zařízení

–

výzkumná zařízení v případě, že provoz stávající výroby nebude negativně ovlivňovat tato
zařízení

–

stavby pro bydlení v případě, že se jedná např. o osoby zajišťující dohled, majitele provozovny

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
–

výšková regulace zástavby
o

–

stabilizované plochy - maximálně 2 nadzemní podlaží, v případě výrobních a skladových
objektů výška římsy max. 6m max. 2 NP s možností podkroví

halové objekty nesmí narušit obraz sídla a krajiny, preferovány budou horizontální hmoty, aby
bylo zabráněno vzniku nežádoucích pohledových dominant v krajině

10. Plochy dopravní infrastruktury - D
Silniční doprava – DS
Hlavní využití:
Plochy slouží zpravidla k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní
infrastrukturou.
Přípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení dopravní povahy, včetně dílčích úprav a napojení na stávající
komunikace - silnice, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, další terénní úpravy, protihluková
opatření, opatření proti přívalovým dešťům apod.
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–

účelové komunikace, stezky pro pěší a cyklisty

–

zálivy zastávek hromadné dopravy, odpočívadla

–

zařízení technické infrastruktury

–

čerpací stanice pohonných hmot včetně doprovodných funkcí

–

odstavná a parkovací stání, hromadné a řadové garáže

–

plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES, krajinná zeleň

–

nezbytné asanační úpravy

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití

–

povolování staveb ani dočasných vyjma navrhovaných staveb dopravní infrastruktury a staveb
přímo souvisejících, pro které je toto území chráněno

–

pro čerpací stanice pohonných hmot platí - činnosti, děje a zařízení, které svým
provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a
snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

Podmíněně přípustné využití
–

budování inženýrských sítí a účelových komunikací před realizací záměru za podmínky co
nejkratšího možného křížení s navrženou plochou

Účelové komunikace – DU
Hlavní využití:
Plochy veřejně přístupných komunikací, sloužících pro obsluhu nemovitostí a pozemků v sídle a
krajině a umožňující bezpečný průchod krajinou (například průchod cyklistických, pěších tras).
Přípustné využití:
–

účelové komunikace, manipulační plochy

–

cyklistické a pěší stezky a trasy, odpočívadla

–

doprovodná a izolační zeleň, ÚSES

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání
staveb a zařízení ve svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území

–

činnosti, které narušují přírodní hodnoty území, například rušení mezí, kamenic

–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití
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Doprava v klidu – DP
Hlavní využití:
Slouží zpravidla pro umístění odstavných a parkovacích stání.
Přípustné využití:
–

odstavné a parkovací plochy

–

související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství

–

veřejná a izolační zeleň

–

objekty, stavby a zařízení, které tvoří doplňkovou funkci, například veřejné WC, kiosky

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně

Podmíněně přípustné využití:
–

odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily v případě, že svým provozováním
nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího
území

11. Plochy technické infrastruktury - T
Hlavní využití:
Plochy slouží pro umísťování zařízení, činnosti a dějů související se zajištěním obsluhy území
technickou vybaveností.
Přípustné využití:
–

vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například
vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení,
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné
komunikační sítě a produktovody

–

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, např. sběrné dvory

–

související dopravní infrastruktura

–

ochranná a izolační zeleň

–

v ploše Z2/06 navíc technické zázemí obce (uložení obecního mobiliáře, skladování
posypového a údržbového materiálu, komunální techniky apod.)

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují hlavní využití
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12. Plochy vodní a vodohospodářské - N
Vodní toky a plochy – N
Hlavní využití:
Plochy slouží k zajištění podmínek pro nakládání s vodami.
Přípustné využití:
–

–

vodní plochy, koryta vodních toků a jiné plochy, určené pro převažující vodohospodářské
využití
související dopravní a technická infrastruktura, např. účelové komunikace

–

plochy, stavby a zařízení sloužící pro zachycení dešťových vod, ochranu proti vodě jako
přírodnímu živlu

–

plochy sloužící pro udržení vody v krajině, revitalizaci vodních toků

–

doprovodná a izolační zeleň, prvky ÚSES, krajinná zeleň

–

plochy sloužící jako pláže, odpočivadla, stezky a trasy pro pěší a cyklisty, lyžaře, hipostezky

Nepřípustné využití:
–

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, dále které narušují koloběh vody v přírodě a negativně ovlivňují kvalitu a čistotu
vody a vodního režimu, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně

–

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

–

neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch

Podmíněně přípustné využití:
–

pouze nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro lesnictví, ochranu přírody

13. Plochy přírodní – E
Hlavní využití:
Plochy sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území.
Přípustné využití:
–

současné využití,

–

využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním
podmínkám

–

jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnou nesmí dojít ke znemožnění
navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES
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–

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, hipostezky, drobná architektura

–

účelové komunikace

Nepřípustné využití:
–

změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného
území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na
druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu
s funkcí těchto ploch v ÚSES

–

jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo
územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich

–

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

Podmíněně přípustné využití:
–

nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen
při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biocentra.

Na plochy PUPFL, nacházející se v plochách přírodních platí i regulativy platné pro plochy
lesní. Podmínky stanovené pro plochy přírodní mají prioritu.

14. Plochy zemědělské – P
Hlavní využití:
Plochy slouží pro zařízení, činnosti a děje související s hospodařením na zemědělské půdě.
Přípustné využití:
–

hospodaření na ZPF, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství

–

dopravní a technická infrastruktura

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu
na lyžích a na saních, drobná architektura, odpočívadla

–

opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území
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–

opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a
protierozní opatření, výstavba menších vodních nádrží

Nepřípustné využití:
–

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

–

neprůchodné migrační překážky, např. oplocení velkých ploch

Podmíněně přípustné využití:
–

výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí
a prostupnost krajiny

–

otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou
zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků

–

pouze stavby nezbytně nutné pro myslivost nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření
pro lesnictví, ochranu přírody, dostavby a přístavby malého rozsahu stávajících trvalých
staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

–

plochy pro zalesnění
o

do cca 1ha na plochách navazujících na stávající PUPFL

o

do cca 1ha na plochách jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu,
že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita

15. Plochy lesní – L
Hlavní využití:
Plochy slouží k plnění funkcí lesa a činnosti související s touto hlavní funkcí.
Přípustné využití
–

činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace ÚSES,
opatření pro udržení vody v krajině, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a
protierozní opatření a další opatření přispívající k vyšší retenční schopnosti krajiny

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší, cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu
na lyžích a na saních, drobná architektura, odpočívadla

Nepřípustné využití:
–

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
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Podmíněně přípustné využití
–

pouze nezbytně nutné stavby a zařízení pro hospodaření v lese, pro myslivost lesnictví a
ochranu přírody

–

pouze nezbytně nutné stavby dopravní a technické infrastruktury

–

výstavba malých vodních nádrží

16. Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské - SM
Hlavní využití:
Plochy využívané převážně k zemědělským účelům, přispívající ke stabilizaci ekologické rovnováhy v
území.
Přípustné využití:
–

přirozené a přírodě blízké ekosystémy (např. trvalé travní porosty, krajinná zeleň)

–

související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické
infrastruktury, manipulační plochy

–

účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s potahem, na koni a pro jízdu
na lyžích a na saních, drobná architektura, odpočívadla

–

opatření pro zachováním ekologické rovnováhy území

–

opatření pro přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a
protierozní opatření

–

pozemky staveb pro ochranu přírody

–

výstavba menších vodních nádrží

–

stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny

Nepřípustné využití:
–

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

–

činnosti narušující ekologickou rovnováhu území

Podmíněně přípustné využití:
–

výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí
a prostupnost krajiny

–

otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou
zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků
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–

nezbytně nutné stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, myslivost (např. včelíny,
seníky, výběhy) lesnictví

–

přístavby malého rozsahu stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku (nárůst plochy o
max. 20% prvotně zkolaudované plochy)

–

výsadba sadu v případě, že nebude oplocen

–

plochy pro zalesnění do cca 1ha v plochách navazující na stávající PUPFL, na plochách
jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL, v případě že se nejedná o nivní louky a za
předpokladu, že nebude zalesněním narušena ekologická diverzita

17. Plochy smíšené nezastavěného území – krajinná zeleň - SX
Hlavní využití:
Plochy slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot. Tvoří je plochy rozptýlené
zeleně v krajině.
Přípustné využití:
–

pozemky s dřevinami rostoucími mimo les (remízy, meze, kamenice)

–

pozemky v různé fázi sukcesního vývoje, podmáčené lokality, louky

–

související dopravní a technická infrastruktura, liniové stavby dopravní a technické
infrastruktury, manipulační plochy

–

drobná architektura, odpočívadla

–

stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny

Nepřípustné využití:
–

činnosti a zařízení narušující přírodní hodnoty území

–

činnosti snižující ekologickou hodnotu území

–

zalesňování za účelem hospodaření

–

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

Podmíněně přípustné využití:
–

výběhy a ohrady pro dobytek, koně za podmínky, že bude zajištěna ochrana půdy před erozí
a prostupnost krajiny

–

otevřené přístřešky pro ustájení koní ve vazbě na výběhy za podmínky, že nebudou
zasahovat do biokoridorů a interakčních prvků

–

dosadba autochtonních dřevin za podmínky, že nebude výsadbou ohrožena druhová pestrost
biotopu
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–

účelové komunikace, plochy pro pěší a cyklostezky, pro lyžaře, hipostezky v případě, že
nesnižují kvalitu biotopu

f)2. Stanovení podmínek pro využití ploch koridorů
Koridory jsou vymezeny jako ochrana území pro realizaci záměrů výstavby technické infrastruktury.
Tato území je nutno chránit z důvodu zajištění prostoru pro umístění těchto staveb v navazujících
řízeních (včetně prostoru pro OP plynoucích z příslušných právních předpisů) a popřípadě také
následný přístup k nim. Působnost koridoru pro vedení sítí technické infrastruktury končí realizací
stavby, pokud nebude změnou územního plánu navrženo jiné využití území, zůstává stávající způsob
využití.
Koridory pro technickou infrastrukturu
Zásady pro využití území:
Přípustné využití
–

činnosti, děje a zařízení technické infrastruktury, včetně dílčích úprav a napojení na stávající
zařízení

–

plochy pro ochrannou a izolační zeleň, ÚSES

–

nutné asanační úpravy

Podmíněně přípustné využití
–

budování inženýrských sítí, propojení pěších a cyklistických tras, účelových komunikací před
realizací záměru za podmínky co nejkratšího možného křížení s navrženým koridorem

Nepřípustné využití
–

v těchto plochách není dovoleno takové využití, které by znemožnilo realizaci navrženého
záměru

–

není dovoleno povolovat žádné stavby ani dočasné vyjma navrhovaných staveb technické
infrastruktury (a staveb přímo souvisejících), pro které je toto území chráněno

f)3. Výstupní limity
Vyznačeno v grafické části ve výkrese č. I/2 Hlavní výkres.
Jedná se o územním plánem navržená opatření na ochranu zdravých životních podmínek, životního
prostředí a krajiny.


Podmínky pro výstavbu v řešeném území
–

likvidace odpadních vod - realizace navrhované zástavby je podmíněna řádným
odkanalizováním, individuální řešení likvidace odpadních vod je možná s max. 4 bytovými
jednotkami a to dočasně do doby realizace veřejné kanalizace, větší objekty nebo komplexy
RD budou realizovány po vybudování inženýrských sítí a napojení na veřejnou kanalizaci a
ČOV
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Plochy protierozních opatření
Zásady pro využívání území:
Přípustné využití:
–

činnosti, opatření a využití, které je možno považovat za preventivní proti vodní erozi a které
zvyšují retenční schopnosti krajiny (například zatravnění, protierozní osevní postupy, realizace
mezí, průlehů, vsakovacích pásů, agrotechnická opatření typu hrázkování, vrstevnicové
obdělávání ploch, střídání vrstevnicových pásů plodin, agrotechnická a technická protierozní
opatření)

Nepřípustné využití:
–

činnosti, opatření a funkční využití, které by zrychlily odtokové poměry, nebo by k tomu mohly
druhotně vést



ochrana přístupu k vodotečím - podél vodotečí bude zachován přístupný pruh pozemků v šířce
6 -8m od břehové hrany, v němž nebudou přípustné činnosti a stavby, které by zamezily volnému
přístupu k vodoteči, například oplocení



ochrana melioračních zařízení
Zásady pro využívání území
–



u meliorovaných ploch, které jsou částečně, nebo celé navrženy k zástavbě (zastavitelné
plochy) před zahájením výstavby provést úpravu drenážního systému tak, aby nedocházelo
k narušení jeho funkčnosti nebo ovlivnění zamokřením navazujících ploch

limitní hranice negativního vlivu vírového separátoru - okolo plochy vírového separátoru je
navržena hranice negativního vlivu pro území, které bude technickým zařízením ovlivňováno,
v budoucnu vyhlašované pásmo ochrany prostředí nesmí tuto maximální hranici překročit:
Zásady pro využívání území:
–



v plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro
bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy
a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před
hlukem (chráněný venkovní prostor).

limitní hranice negativního vlivu zemědělského areálu - okolo zemědělského areálu je
navržena hranice negativního vlivu pro území, které je ovlivňováno (např. hlukem, zápachem).
V budoucnu vyhlašované ochranné pásmo nesmí tuto maximální hranici překročit:
Zásady pro využívání území
–



v těchto plochách, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro bydlení, dále
stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro
zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem
(chráněný venkovní prostor) a dalšími negativními vlivy na životní prostředí

hranice negativního vlivu hluku z dopravy – podél silnic I. a II. třídy je vymezena hranice
negativního vlivu pro území, které je ovlivňováno. Izofony hluku 60dB bude dosaženo ve
vzdálenosti od osy komunikace respektovat:
Silnice I/43 do vybudování R-43
–

sever, úsek od stávající II/379 – 28,6 m
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–

střed obce – 33,2 m

–

jih, úsek od stávající II/379 směr Kuřim -30,8 m

Silnice II/379 do vybudování R-43 a přesměrování
–

směr Nuzířov – 6,5 m

–

směr Šebrov – 15,7 m

Zásady pro využívání území:



–

v plochách negativních vlivů, vymezených limitní hranicí, nesmí být situovány stavby pro
bydlení, dále stavby pro občanské vybavení typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy
a pro zdravotní a sociální účely a funkčně obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před
hlukem (chráněný venkovní prostor).

–

navrhovaný způsob rozdílného využití ploch dotčených předpokládanou zvýšenou
strukturickou zátěží předpokládanými negativními vlivy (např. hlukem, prachem) uvnitř
hlukových izofon, může být realizováno teprve po provedení takových opatření, která zamezí
nebo budou eliminovat tuto zvýšenou hygienickou zátěž a všechny zjištěné negativní vlivy.
Například, v ploše zatížené hlukem je možné bydlení a dále stavby pro občanské vybavení
typu staveb pro účely školní a předškolní výchovy a pro zdravotní a sociální účely a funkčně
obdobné stavby a plochy vyžadující ochranu před hlukem (chráněný venkovní prostor) pokud
se prokáže, že hluková zátěž je odstraněna či nepřekračuje hygienické limity z hlediska hluku.

hranice negativních vlivů z provozu – jedná se o provozy, u nichž není vymezena hranice
negativních vlivů, nacházejících se v plochách smíšených obytných, smíšených výrobních, výroby
a skladování, technické infrastruktury, občanského vybavení, rekreace či sportu. Negativní vlivy
z těchto ploch nesmí zasahovat do ploch stávajícího nebo navrhovaného chráněného venkovního
prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb.

Obecné podmínky na ochranu veřejného zdraví


Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného
zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na
základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí
hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní
prostor staveb (a to vč. zátěže ze záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací
dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do
provozu).



Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do
území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany
veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací.



Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že
celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů
překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající
chráněné prostory a na hranici ploch (s možností situovat chráněné prostory) vymezených v
územně plánovací dokumentaci, případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových
opatření.
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f)4. Definice pojmů, seznam zkratek
Definice pojmů

Pojem
Drobná architektura

Sochy, plastiky, kašny, studny, studánky, pomníky, pamětní desky, kapličky,
boží muka, kříže, zvonice, hraniční kameny, mohyly, turistické přístřešky,
altány, herní zařízení pro děti, mobiliář (např. lavičky, koše na odpadky,
stojany na kola, tematické informační tabule,….).

Hygienické limity

Limitní hodnoty škodlivých faktorů životního prostředí (hluk, vibrace,
zápach,….), stanovené právními předpisy, při jejichž dodržení by občan
neměl být ohrožen na zdraví po celou dobu života.

Charakter a
struktura
zástavby

charakter
zástavby

Samotný vzhled stavby (velikost, půdorys, sklon střech, materiálové řešení),
který typologicky vychází z charakteru staveb typických pro danou oblast
nebo lokalitu.

struktura

Rozmístění staveb v rámci sídla, hustota zastavění, umístění domu
v návaznosti na veřejné prostranství typické pro danou oblast nebo lokalitu.
Jedná se o nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, sportu,
léčení a výuce.

Chráněný venkovní prostor
Chráněný
staveb
Intenzita
pozemků

prostor

Jedná se o prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných domů, staveb
pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb.

stavebních

Jedná se o optimální využití plochy příslušného stavebního pozemku, které
je v případě potřeby vyjádřeno v %. Je dáno podílem celkové zastavěné
plochy nadzemními stavbami (stavbou hlavní a stavbou vedlejší) a
zpevněnými plochami k celkové ploše stavebního pozemku (nebo skupiny
stavebních pozemků tvořící jeden celek).
Plochy rekreace - rekreace rodinná – Rr - intenzita využití stavebních
pozemků je vyjádřena přípustnou výměrou zastavění – tj. stanovením max.
možné výměry zastavění daného pozemku (např. max. 100 m2) s tím, že se
do této výměry kromě stavby hlavní (stavby pro rodinnou rekreaci)
započítávají i stavby vedlejší (např. kůlny, přístřešky, altány, bazény, ) a
zpevněné plochy odstavných stání.

venkovní

využití

Interakční prvek

Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé
působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a
biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti.
Jedná se o segment liniového charakteru, např. o výsadbu liniové
zeleně (stromy, keře, zatravněné průlehy,…) podél účelových
komunikací. V ÚP je vyjádřeno pouze schematicky překryvným
symbolem, který neoznačuje přesnou polohu liniové zeleně ve vztahu
k účelové komunikaci.

Měřítko zástavby

Obvyklá velikost a proporce stavebních objektů v daném území.

Negativní vlivy

Míní se účinky, které zhoršují hlukové poměry a kvalitu ovzduší v území,
mikroklima, (hluk, prašnost, zápach), čistotu povrchových nebo podzemních
vod, půdu a horninové prostředí anebo životní podmínky pro biotu nad
přípustnou mez stanovenou právními předpisy.

Odpočívadlo

Prostor zpravidla v návaznosti na silnici, účelovou komunikaci, chodník,
trasu či stezku pro pěší a cyklisty, vyhrazený pro odpočinek motoristů,
pěších a cyklistů, vybavený mobiliářem odpovídajícím charakteru a významu
dané plochy a navazujícího území.

Podkroví

Přístupný vnitřní prostor nad posledním plným nadzemním podlažím
vymezený konstrukcí krovu a dalšími stavebními konstrukcemi, určený k
účelovému využití - např. k bydlení, jako půdní prostor,….

Předzahrádky

Předzahrádky jsou pozemky charakteru zahrad (většinou soukromé)
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Definice pojmů

Pojem

situované před stavbou hlavní, např. rodinnými domy, orientované do
veřejných prostranství, jejichž úpravy včetně oplocení vyžadují soulad
s charakterem navazujícího veřejného prostranství. Mohou být i součástí
veřejného prostranství.
Viz pojem Intenzita využití stavebních pozemků.

Půdorysná linie zástavby

Poloha stavby, zástavby vůči veřejnému prostranství.

Rekreační louka

Plocha pro oddych a s možností sportovních aktivit na louce (fotbálek,
badminton, freeze bee, softball, kriket, kroket,……) vybavená doprovodnými
zařízeními – drobnou architekturou, příp. hygienickým zařízením.

Samozásobitelské hospodaření

Činnosti spojené s chovem drobných domácích užitkových zvířat a pěstování
plodin v míře, která nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí.

Související občanské vybavení,
podnikatelská činnost

např. ordinace, ateliér, krejčovství, kadeřnictví, pedikúra, oprava obuvi, malá
prodejna (smíšené zboží), penzion apod.
Za podnikatelskou činnost nelze v plochách (B) považovat např. servisní
opravny aut, lakovny, sklenářství, ustájení hospodářských zvířat.,…apod.

Stavby, zařízení a jiná opatření v krajině (nadzemní stavby nelze sdružovat)

Přípustná výměra zastavění

stavby, zařízení a jiná
opatření pro snižování
nebezpečí ekologických
a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich
důsledků

– protipovodňové hráze, suché poldry, stavby pro zachycení přívalových
dešťů, stavby a opatření pro udržení vody v krajině

stavby a opatření ke
snížení
erozního
ohrožení a zvyšování
retenčních schopností
krajiny

– protierozní meze, remízky, vegetační pásy hrázkování, zatravnění,
změna způsob orby (po vrstevnici), mokřady,

– zachování a využití přirozených inundačních území

– obnova přirozené retenční a akumulační schopnosti krajiny, vodních toků
a údolních niv – obnova přirozené délky a trasy toku, přirozeného
podélného i příčného profilu (meandry), obnova břehových
porostů,…umožnění vybřežování toků již při nižších průtocích (tam, kde
je to možné)
– vodní plochy, dešťové zdrže

stavby, zařízení a jiná
opatření pro ochranu
přírody a krajiny

– např. budování a revitalizace vodních toků, tůní, mokřadů, větrolamy,
aleje, protierozní opatření, drobné terénní úpravy, meze, průlehy

nezbytně nutné stavby,
zařízení a jiná opatření
pro zemědělství

–

seníky – stavby pro ukládání krmiva a steliva

–

posedy, kazatelny

–

včelíny

nezbytně nutné stavby,
zařízení a jiná opatření
pro lesnictví

–

stavby pro zajištění provozu lesních školek, k provozování
myslivosti (např. krmelce, stavby pro skladování krmiva, sazenic
stromů)

–

posedy, kazatelny

–

oplocenky

Urbanistická struktura

Prostorové uspořádání staveb, lokalit a sídla. Rozumí se jím navzájem se
ovlivňující prostorové prvky, které tvoří např. ulice, stavební čáry, budovy a
veřejná prostranství.

Urbanizované území

Stabilizované plochy v zastavěném území, zastavitelné plochy, plochy
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Definice pojmů

Pojem
přestavby.

poslední podlaží, které ustupuje od půdorysné linie zástavby (směrem od
veřejného prostranství); půdorysná plocha ustupujícího podlaží max 80%
půdorysné plochy předcházejícího podlaží

Ustupující podlaží

Výšková
zástavby

regulace

(hladina)

Maximální přípustná výška zástavby; v ÚP je převážně vyjádřená číslovkou
udávající max. počet podlaží a příp. možnost podkroví – např.
–

–

–

–

–

Zeleň

izolační
zeleň

(ochranná)

3 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti:
o

jedno(dvou, tří)podlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité
střeše

o

jedno(dvou, tří)podlažní dům s rovnou střechou

2 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti:
o

jedno(dvou)podlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité
střeše

o

jedno(dvou)podlažní dům s rovnou střechou

2 NP včetně podkroví znamená tyto možnosti:
o

jednopodlažní dům s využitelným podkrovím v sedlové střeše

o

jedno(dvou)podlažní dům zastřešený sedlovou střechou

1 NP s možností podkroví, příp. ustupující 2. NP znamená tyto
možnosti:
o

jednopodlažní dům s využitelným podkrovím ve sklonité střeše

o

dvoupodlažní dům s rovnou střechou za podmínky ustupujícího
podlaží

1 NP s možností podkroví znamená tyto možnosti:
o

jednopodlažní stavba s využitelným podkrovím ve sklonité střeše

o

jednopodlažní stavba se sklonitou střechou

Zeleň plnící izolační (ochrannou) funkci. Skladba zeleně přispívá k omezení
hlučnosti z dopravy, výroby, účinků větrné a vodní eroze, přívalových
dešťů,…apod.

kompoziční zeleň

Zeleň plnící kompoziční funkci. Skladba zeleně přispívá k začlenění
zástavby do urbanizovaného území a do krajiny, k eliminaci negativních
dominant v urbanizovaném území i krajině.

krajinná zeleň

Plochy zeleně v krajině, na nichž převládají vegetační prvky mimo lesní
půdní fond a ve kterých převládá funkce přírodních složek (např. plochy
zeleně přírodního nebo přírodě blízkého charakteru, travnaté plochy,
stromová a keřová zeleň často ve spojitosti s vodními prvky, příp. skalními
prvky, stromy či keře rostoucí jednotlivě nebo ve skupinách ve volné krajině,
remízky, meze,…).
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Seznam použitých zkratek
ÚP
ÚS
SZ

územní plán
územní studie
stavební zákon

ČOV
OP
VKP

ÚSES

územní systém ekologické stability

TS

vvn
vn
nn
VTL
VVTL
STL
NTL
RS
SKAO
VDJ
ČS
ZÚR
VPS
MÚK

vedení el. energie s velmi vys. napětím
vedení el. energie s vys. napětím
vedení el. energie nízkého napětí
vysokotlaký plynovod
plynovod s velmi vysokým tlakem
středotlaký plynovod
nízkotlaký plynovod
regulační stanice
stanice katodové ochrany
vodojem
čerpací stanice
Zásady územního rozvoje
veřejně prospěšná stavba
mimoúrovňová křižovatka

L
dB(a)
ZPF
PUPFL
ŽP
LBC
LBK
RBC
RBK
IP
ZD
PÚR
VPO
NP

čistírna odpadních vod
ochranné pásmo
významný krajinný prvek
elektrická stanice s napětím pod 52 kV
= trafostanice
ekvivalentní hladina zvuku
decibel (váhový filtr A zvukoměru)
zemědělský půdní fond
pozemky určené k plnění funkce lesa
životní prostředí
lokální biocentrum
lokální biokoridor
regionální biocentrum
regionální biokoridor
interakční prvek
zemědělský areál
Politika územního rozvoje
veřejně prospěšné opatření
nadzemní podlaží

g) 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
Veřejně prospěšné stavby:
dopravní infrastruktura
VPS
D1
D2
D3

D4
D5
D6
D7

D8
D9
D10

D11

charakteristika VPS

k.ú.

komunikace
pro
obsluhu
zástavby
v záhumenních zahradách západně od ZŠ
komunikace pro obsluhu lokality (5-SO) a
přístupu do krajiny na východním okraji obce
komunikace pro obsluhu lokality (7-SO) a
zástavby v záhumenních zahradách východně
od bytovek
stezka pro pěší a cyklisty na jihozápadním okraji
obce
stezka pro pěší propojení k výletišti západně od
obce
komunikace pro obsluhu lokalit (1-B, 2-SO) na
severozápadním okraji obce
rozšíření stávající komunikace pro obsluhu
lokalit (6-SO, 7-SO, 8-SO) a navazujícího území
jižně od ZŠ
komunikace pro obsluhu lokality (3-SO) a
navazujícího území na severním okraji obce
komunikace pro obsluhu lokality (4-B) v severní
části obce
stavba veřejného prostranství a komunikace pro
obsluhu lokality (4-B) a obsluhu navazujících
stabilizovaných ploch v severní části obce
komunikace pro obsluhu lokality (30-SV) a

Lipůvka

identifikace a
využití plochy
1P-U

Lipůvka

19-U

Lipůvka

2P-U

Lipůvka

21-U

Lipůvka

22-U

Lipůvka

23-U

Lipůvka

24-U

Lipůvka

25-U

Lipůvka

26-U

Lipůvka

27-U

Lipůvka

34-DS
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k.ú.

identifikace a
využití plochy

Lipůvka

35-DU

Lipůvka

36-DU

Lipůvka

37-DU

Lipůvka

38-DU

Lipůvka

41-DS

Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka

42-DS
43-DS
44-DS
4P-U
3P-U
-

Lipůvka

7d-U

Lipůvka

Z2/05-U

charakteristika VPS

k.ú.

stavba vodojemu v lokalitě Habří
stavba sběrného dvora na západním okraji obce
stavba vodovodního přivaděče od Lažan
k navrženému vodojemu severně od obce
vodovodní řad pro propojení vodojemů
severovýchodně od obce - zrealizováno
zaokruhování vodovodní sítě na severním okraji
obce
kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části
obce – plochy výroby a smíšené výrobní
kanalizační výtlak včetně čerpací stanice podél
místní komunikace u ZŠ v lokalitě (6-SO) –
východní okraj obce zrealizováno
kanalizační sběrač pro odkanalizování jižní části
obce pro lokality (SO-9,10) zrealizováno
přeložka zařízení SKAO západně od obce
nadzemní vedení vn včetně trafostanice plochy
pro lokality (33-Vp, 32-SV) jižně od obce
nadzemní vedení vn včetně trafostanice pro
lokality (1-B, 2-SO) na severozápadním okraji
obce
inženýrské sítě pro lokality (6-SO, 8-SO, 17-A)
na východním okraji obce

Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka

identifikace a
využití plochy
40-T
39-T
TV1

Lipůvka

TV2

Lipůvka

TV3

Lipůvka

TK1

Lipůvka

TK2

Lipůvka

TK3

Lipůvka
Lipůvka

TP1
TE1

Lipůvka

TE2

Lipůvka

TS1

charakteristika VPS
VPS

D12
D13
D14
D15
D16

D17
D18
D19
D20
D21
D22*

D23

D24

navazujícího území mezi sportovním areálem a
výrobní zónou
účelová komunikace pro obsluhu lokality (13-Rr)
a navazujícího území v lokalitě Pod Habřím
účelová komunikace, stezka pro pěší a cyklisty
do Kuřimi
účelová komunikace, stezka pro pěší a cyklisty
do Lažan zrealizováno
účelová komunikace pro obsluhu vodojemu
severovýchodně od obce
přeložka silnice I/43 jihovýchodně od obce MÚK
Lipůvka - křižovatka silnice I/43 x II/379 a
obchvat
jihovýchod
včetně
staveb
vedlejších/souvisejících, vyvolaných
okružní křižovatka na jižním okraji obce
místní komunikace jihozápadně od obce
křižovatka na severním okraji obce
rozšíření veřejného prostranství v centru obce
pěší propojení od bytovek k hlavní komunikaci
rekonstrukce komunikace, výstavba chodníků
v západní části obce (silnice II/379)
komunikace pro obsluhu stabilizovaných a
rozvojových ploch bydlení a pěší propojení
východně od bytovek
pěší propojení směrem k hlavní komunikaci

* - vzhledem k měřítku ÚP není VPS vyznačena graficky
technická infrastruktura
VPS
T1
T2
TV1
TV2
TV3
TK1
TK2

TK3
TP1
TE1
TE2

TS1
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VPS
TR1

charakteristika VPS

k.ú.

přeložení zatrubněného potoka do odkrytého
koryta na východním okraji obce

Lipůvka

identifikace a
využití plochy
46-N

Veřejně prospěšná opatření:
identifikace
VPO
Z1
Z2
Y1
Y2
Y3
Y4
R1

charakteristika VPS

k.ú.

založení izolační zeleně na jihozápadním okraji
obce
založení izolační zeleně na jihozápadním okraji
obce
plochy protierozních opatření - severovýchod
plochy protierozních opatření - sever
plochy protierozních opatření - severozápad
plochy protierozních opatření - jihozápad
opatření ke zvýšení retenčních schopností
území ve vazbě na vodní tok jihozápadně od
obce

Lipůvka

identifikace a
využití plochy
28-Zi

Lipůvka

29-Zi

Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka
Lipůvka

Y1
Y2
Y3
Y4

Lipůvka

47-N

h) 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 případně
dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona
veřejně prospěšné stavby:
kód

účel / umístění

parcelní čísla

O1

stavba občanského vybavení
(např. pro vzdělávání a výchovu,
sociální služby a péče o rodinu,
startovací byty pro mladé rodiny,
zdravotní služby) jihovýchodně

544/1, 544/2, 545/1

katastrální
území
Lipůvka

předkupní
právo
obec Lipůvka

od centra obce

i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Kompenzační opatření nejsou navržena.

j) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické
infrastruktury.

j) k) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného
budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Plochy a koridory územních rezerv nebyly vymezeny.
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l) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití
územní studií podmínkou pro rozhodování Vymezení ploch a koridorů, ve
kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní
studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o
této studii do evidence územně plánovací činnosti
Je vymezeno v grafické části ve výkrese č. I/1 – Výkres základního členění.
V řešeném území budou prověřeny územní studií tyto rozvojové lokality bude prověřena územní studií
tato lokalita:
územní studie Lipůvka severovýchod – rozvojové území pro bydlení navržené na severovýchodním
okraji obce bylo s ohledem na problematiku napojení na dopravní infrastrukturu navrženo k prověření
územní studií. Území zahrnuje rozvojové plochy bydlení (3-B), veřejného prostranství (25-U) a plochy
dopravní infrastruktury (44-DS).


Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit komplexně pro celé rozvojové území sever:
o

z křižovatky navržené na severním okraji obce (44-DS) a z do ní zaústěné místní
komunikace (25-U) navržené podél jižního okraje lokality

o

ze stávající místní komunikace propojené s navrženou komunikaci (25-U)



Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, řešit místa pro odpočinek.



Vymezit místa pro tříděný odpad.



Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do
krajiny.

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch.
Stanovení lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti:
Lhůta pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti: 2024.
územní studie Lipůvka severozápad – rozvojové území navržené na severozápadním okraji obce
bylo s ohledem na rozsah, problematiku napojení na dopravní infrastrukturu navrženo k prověření
územní studií. Území zahrnuje rozvojové plochy bydlení (1-B), plochy smíšené obytné (2-SO), plochy
veřejných prostranství (23-U) a plochy dopravní infrastruktury (44-DS).


Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit komplexně pro celé území – navrženou
páteřní komunikaci (23-U) propojit na silnici I/43 (přes okružní křižovatku navrženou na severním
okraji obce a dále stávající prolukou).



Řešit průchod navržené stezky pro pěší a cyklisty směr Lažany, řešit pěší propojení k hlavní
komunikaci I/43 (obecní úřad, zastávky hromadné dopravy, lokalita ÚS severovýchod) a do
historické části obce (hřbitov).



Možnosti smíšeného využití lokality řešit zvláště v její východní části, která přiléhá k hlavní
komunikaci I/43 - zástavbu proluky, přiléhající k silnici I/43 (v návrhu II. třídy) řešit s ohledem na
význam tohoto prostoru a jeho parteru v urbanistické struktuře obce - hlavní páteřní prostor.
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Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, v rámci lokality vymezit dětské hřiště a odpočinkové plochy.



Vymezit místa pro tříděný odpad.



Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do
krajiny.

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch.
územní studie Lipůvka východ – jedná se o stěžejní plochu pro rozvoj obce, navrženou na
východním okraji obce, která byla s ohledem na rozsah, problematiku napojení na dopravní
infrastrukturu navržena k prověření územní studií. Území zahrnuje rozvojové plochy smíšené obytné
(6-SO), veřejné prostranství (24-U). S ohledem na rozsah plochy a její umístění ve vazbě na
komunikace zohlednit smíšené využití plochy.


Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit z ploch veřejných prostranství (obslužná
komunikace 24-U) lemující západní okraj lokality, obslužná komunikace lemující severní okraj
lokality. Dále z plochy dopravní infrastruktury - komunikace vymezující jižní okraj lokality.



Obslužné komunikace – veřejná prostranství v max. míře zaokruhovat, minimalizovat slepé
komunikace, řešit pěší propojení se zohledněním vazeb na sportovní areál, areál ZŠ a zastávky
hromadné dopravy.



Vymezit místa pro tříděný odpad.



Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území. – v rámci plochy vymezit dětské hřiště



Zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.

Územní podmínky a prostorové uspořádání viz. kap. c)2. Vymezení zastavitelných ploch.
územní studie Lipůvka jihozápad – jedná se o rozvojové území na jihozápadním okraji obce, které
bylo s ohledem na problematiku napojení na dopravní a technickou infrastrukturu navrženo k
prověření územní studií. Lokalita zahrnuje plochy smíšené obytné (9-SO), část plochy smíšené obytné
(10-SO), plochy veřejných prostranství (21-U).


Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu řešit:
o

z jihu – z navržené místní komunikace (43-DS) trasované podél jižního okraje lokality a
zaústěné do stávající I/43 a II/379

o

z východu – ze stávající I/43 (výhledově nižší kategorie)

o

ze severu - ze stávající místní komunikace



Smíšené využití lokality zohlednit zvláště v její východní části, která přiléhá k hlavní komunikaci
I/43.



Obslužné komunikace – veřejná prostranství v max. míře zaokruhovat, minimalizovat slepé
komunikace

168

odůvodnění změn Lip2, Lip3, Lip4, Lip5, Lip6, Lip8, Lip10, Lip11, Lip12, Lip13, Lip14 ÚP Lipůvka (výsledný návrh)



Řešit průchod navržené stezky pro pěší a cyklisty směr Kuřim, řešit pěší propojení do historického
centra obce (pošta, MŚ) a k hlavní komunikaci I/43 (sportovnímu areálu a výrobní zóně).



Vymezit místa pro tříděný odpad.



Pozemky veřejných prostranství řešit dle § 22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území.



Zohlednit vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.

Stanovení lhůty pro pořízení územních studií, její schválení pořizovatelem:
Lhůta je stanovena na dobu 4 let od nabytí účinnosti ÚP Lipůvka, kdy bude nejpozději vypracována
Zpráva o uplatňování ÚP Lipůvka v uplynulém období.

j m) Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Plochy navrhované pro zástavbu budou využívány až po realizaci sítí dopravní a technické
infrastruktury.

m) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené
grafické části
Počet listů textové části změny č. 2 územního plánu:

37 (73 stránek)

Počet výkresů:

3
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