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Hodnocení vlivu návrhu územního plánu Malá Lhota na udržitelný rozvoj území 
 
zpracováno dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti. Posouzení je zpracováno dle přílohy č. 5 vyhlášky č.500/2006 Sb. a dle metodického 
pokynu „Vyhodnocení vlivů územního plánu na URÚ“ – MMR 2008. 
 

A. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Malá Lhota na životní prostředí  

 
Dotčený orgán odbor životního prostředí KrÚ JMK z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve svém 
stanovisku k zadání ÚP Malá Lhota uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Malá Lhota 
na životní prostředí. 
 
Vyhodnocení vlivů územního plánu Malá Lhota na životní prostředí bylo provedeno v únoru 2021. 
Zhotovitelem je firma AGERIS, zodpovědný projektant Ing. Alexandr Mertl - držitel autorizace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., §19 a § 24 - osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností 
na životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze 7. 6. 1994, prodloužené rozhodnutím MŽP č. j.: 51008/ENV/16 
z 24. 8. 2016 do 31. 12. 2021. 
 

Shrnutí vyhodnocení vlivů územního plánu Malá Lhota na životní prostředí 
(kapitola 8 Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných 

nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí) 
 
U rozvojových ploch se zjištěnými závažnými potenciálními zápornými vlivy na životní prostředí (příp. 
některých s působením více mírnějších záporných vlivů) jsou navrhována následná opatření pro 
předcházení, snížení nebo kompenzaci těchto vlivů: 
 

 Z2 – plochy bydlení individuálního (BI), veřejných prostranství komunikací místního významu 
(P) a zeleně sídelní (ZS):  
zachovat stávající vzrostlou zeleň (v případě jejího dobrého zdravotního stavu) v jihozápadní části 
plochy; 

 Z7 – plocha technické infrastruktury - vodní hospodářství (TW):  
minimalizovat zásahy do plochy registrovaného významného krajinného prvku Ježovec při výstavbě; 

 Z8 – plocha veřejných prostranství komunikací místního významu (P):  
zachovat v co největším možném rozsahu stávající zeleň ve svahu pod silnicí; minimalizovat 
negativní ovlivnění významných krajinných prvků "vodní tok" a "údolní niva" (zejm. zásahy do koryta 
toku a do vodního režimu údolní nivy); 

 Z11 – plocha vodohospodářská (WH): 
minimalizovat nutnost kácení vzrostlých dřevin; 

 Z12 – plocha vodohospodářská (WH):  
minimalizovat negativní ovlivnění významných krajinných prvků "vodní tok" a "údolní niva" (zejm. 
zásahy do koryta toku a do vodního režimu údolní nivy); 

 CNZ_D01 – koridor pro umístění silnice I/43:  
postupovat v souladu s opatřeními stanovenými ve Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území; 

 CNZ_P01 – koridor pro umístění VTL plynovodu:  
minimalizovat zásahy do plochy registrovaného významného krajinného prvku Ježovec a do lesních 
porostů. 
Aktualizací Politiky územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2,3,4 a 5) došlo k vypuštění 
požadavku na prověření vymezení koridoru P10 VTL plynovodu. ÚP Malá Lhota tento koridor 
technické infrastruktury nevymezuje. 
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DOPORUČENÍ STANOVISKA KE KONCEPCI 
 
Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) „ÚZEMNÍ PLÁN MALÁ LHOTA“ 
 
na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhuje, aby 
příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci. 
Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými 
dokumenty. 
 
Jednotlivé rozvojové plochy i celý územní plán lze z hlediska vlivů na životní prostředí doporučit ke 
schválení za podmínky splnění opatření stanovených v kapitole 8. tohoto vyhodnocení. 
 
 
 

B. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Malá Lhota na evropsky významné lokality nebo ptačí 
oblasti 

 
Na území obce Malá Lhota se nenachází žádná lokalita NATURA 2000, tj. ani evropsky významná lokalita 
a ani ptačí oblast.  
 
Dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu zadání územního plánu Malá Lhota 
nemůže mít navrhovaný územní plán významný vliv na lokality soustavy Natura 2000 nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí NATURA 2000. 
 
Z tohoto důvodu nebylo vyhodnocení vlivů územního plánu Malá Lhota na lokality soustavy NATURA 2000 
zpracováno. 
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C. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Malá Lhota na skutečnosti zjištěné v územně 
analytických podkladech 

 
Územně analytické podklady (dále jen ÚAP) správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen 
ORP) Blansko byly pořízeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění, a v rozsahu požadovaném vyhláškou 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. 
 
Úplná aktualizace ÚAP ORP Blansko - 2020 byla vypracována v souladu s §26, §27 a § 28 zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění, a vyhláškou č. 500/2006 Sb, ve znění platném po 01. 01. 2018 Úřadem 
územního plánování – oddělením územního plánování a regionálního rozvoje odboru stavební úřad 
Městského úřadu Blansko (dále „odd. ÚP a RR SÚ MěÚ Blansko“). 
 
Čtvrtou úplnou aktualizaci územně analytických podkladů Jihomoravského kraje (dále jen ÚAP JMK) pořídil 
Krajský úřad Jihomoravského kraje v červnu roku 2017. 
 
Na základě dodaných dat od poskytovatelů údajů o území, ÚAP JMK, aktuální ÚPD obcí a dalších informací 
je zpracován rozbor, který zahrnuje zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území. Součástí územně 
analytických podkladů je textová, tabulková a grafická část (výkresy a kartogramy) a datový sklad. 
 
Sledované jevy v území, které jsou uvedeny v příloze č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném 
znění, byly předány poskytovateli na základě výzvy pořizovatele ÚAP ze dne 02. 03. 2020 v pasportech, 
nebo byly staženy z portálů poskytovatelů. Dále byly zjištěny vlastními průzkumy úřadu územního 
plánování. Samostatně byly vyzvány obce k poskytnutí údajů o území a záměrů dopisem ze dne 02. 03. 
2020. Aktualizovány byly pouze některé údaje. K poskytnutým údajům byly přiřazeny vrstvy dle 
aktualizovaného datového modelu Jihomoravského kraje (verze 5).  
 
Z prvních ÚAP bylo převzato pro účely zpracování části „Rozboru udržitelného rozvoje území“ (dále RURÚ) 
rozdělení správního území ORP Blansko do 7 oblastí – geografických celků. Názvosloví oblastí vychází z 
jejich polohy v rámci ORP, samostatné území tvoří centrální oblast Blansko, zahrnující město Blansko se 
všemi městskými částmi. V části „Podklady pro RURÚ“ toto dělení nebylo převzato. Na základě zkušeností 
z dosavadní praxe při práci s ÚAP byla, oproti předchozí aktualizaci ÚAP, textová a tabulková část 
upravena. 
 
Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující níže uvedené listy: 
List č. 1 – zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území, List č. 2 – problémy k řešení v ÚPD a střety, 
List č. 3 – vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území a 
to pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel, včetně jejich 
vzájemných vazeb trendů vývoje území. 
V březnu 2019 byla zpracována „Územní studie krajiny ORP Blansko“, ve které byly definovány nové jevy 
doporučené k zapracování do ÚAP ORP Blansko. Do aktualizace ÚAP ORP Blansko 2020 byly převzaty 
pouze vybrané jevy. 
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V rámci ÚAP ORP Blansko – 2020 byly sledovány hodnoty, limity a záměry na provedení změn v území. 
 
Hodnoty území identifikované v ÚAP ORP Blansko týkající se obce Malá Lhota jsou: 

 
 historické jádro obce (urbanistická hodnota dokladující historicky utvářenou náves) 

 architektonicky významné stavby (kulturní dům, kaplička, křížek, boží muka) 
Tyto hodnoty byly zapracovány do návrhu územního plánu. 
 
Limity využití území identifikované v ÚAP ORP Blansko týkající se obce Malá Lhota jsou: 

 
 silnice III/37715 s OP 

 cyklotrasy 
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 OP vodního zdroje (2 stupeň vnější) 

 plošné odvodnění 

 vodovodní síť 

 vodojem 

 kanalizace 

 vodní toky a plochy 

 
 vedení VN s OP 

 elektrické stanice 

 STL plynovody s OP 

 radioreleová vzdušná trasa 

 kabelové komunikační vedení 
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 registrovaný VKP 

 regionální biokoridor dle ZÚR JMK 

 sesuvné území 

 migračně významné území 

 dálkové migrační koridory 

 pozemky s I. a II. třídou ochrany ZPF 
Tyto limity byly zapracovány do návrhu územního plánu. Vybrané jsou graficky vyjádřeny v koordinačním 
výkrese. 
 
Záměry na provedení změn v území identifikované v ÚAP ORP Blansko týkající se obce Malá Lhota 
jsou: 

 
 hipostezka  

 vodovodní síť pitné vody 

 kanalizační stoky a ČOV 
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ÚAP ORP nejsou graficky vyznačeny záměry ZÚR JMK (2020) a to 

 dopravní koridor DS41 pro kapacitní silnici I/43 

 koridor technické infrastruktury TEP05 pro umístění VTL plynovodu Kralice – Bezměrov 
Aktualizací Politiky územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2,3,4 a 5) došlo k vypuštění 
požadavku na prověření vymezení koridoru P10 VTL plynovodu. 

Tyto záměry jsou pouze popsány jako záměry vyplývající z PÚR ČR, ale nemají grafický průmět. 
Záměry ÚAP ORP Blansko i záměry ZÚR JMK  byly zapracovány do návrhu územního plánu. 
 
V ÚAP ORP Blansko- 2020 bylo území ORP hodnoceno po vymezených oblastech. Obec Malá Lhota byla 
přiřazena do oblasti Severozápad, do které spadají dále Bořitov, Černá Hora, Lubě, Žernovník, Býkovice, 
Brťov Jeneč a Dlouhá Lhota. 
 
Z hlediska hodnocení vyváženosti územního rozvoje byla posuzována celá oblast takto: 
 
Příznivé životní prostředí: 
Obce zařazené do této oblasti mají příznivé životní prostředí hodnoceno kladně s výjimkou obce Bořitov. 
Oblast vykazuje vysoký podíl orné půdy (s výjimkou městyse Černá Hora). V oblasti se nenachází vodní 
toky, pro které by byla stanovena záplavová území. V oblasti nejsou registrována poddolovaná území a 
ekologické zátěže v území. Podíl ploch sídelní zeleně je vysoký v městysi Černá Hora (zařazen lesopark 
bývalého zámku), jinak je mírně negativní. 
 
Hospodářský rozvoj: 
Hospodářský vývoj obcí této oblasti je hodnocen nepříznivě pouze u obcí mimo hlavní dopravní osy (Dlouhá 
Lhota, Býkovice, Lubě, Malá Lhota). Významnou dopravní osou je silnice I/43. Pozitivně jsou hodnoceny 
hospodářské podmínky charakterizované procentem vyjíždějících ekonomicky aktivních osob (s výjimkou 
obce Dlouhá Lhota) a podílem nezaměstnaných. Je registrován nižší podíl ekonomicky aktivních osob 
vyjíždějících za prací (kromě obcí Bořitov, Dlouhá Lhota, Lubě podíl nezaměstnaných je vysoký u obce 
Dlouhá Lhota. 
Oblast spadá částečně do rozvojové osy Os9. Vzdálenost od silnice I. třídy je minimální. Problematická 
dopravní dostupnost k silnici I. třídy je registrována u obcí Dlouhá Lhota, Lubě, Malá Lhota. V oblasti není 
registrována těžba surovin. Za rok 2019 je vykazována vyšší daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč než 
průměr ORP u obcí Bořitov, Býkovice, Černá Hora, Lubě, Malá Lhota, Žernovník. Podíl ploch výrobních 
aktivit je vysoký u obcí Býkovice, Brťov Jeneč a Bořitov, na jejichž území se nacházejí velké stále funkční 
zemědělské areály. 
 
Soudržnost společenství: 
Tento pilíř je u cca poloviny obcí této oblasti hodnocen nepříznivě Míra naplnění zastavitelných ploch je v 
celé oblasti nižší než průměr ORP s výjimkou obce Býkovice, kde je stále platný územní plán obce z roku 
2005. Počty dokončených bytů za rok 2018 jsou nižší než průměr ORP Blansko. Podíl ploch občanské ho 
vybavení a rekreace je nižší s výjimkou obce Dlouhá Lhota. Obce Bořitov a městys Černá Hora jsou 
napojeny na společnou ČOV. Obec Dlouhá Lhota má havarijní veřejný vodovod (je zahájena příprava na 
realizaci nové vodovodní sítě). Celá oblast je zařazena do území města Brna jako místního pracovištního 
systém u (LLS). Nejsou však součástí funkčního urbanizovaného území města Brna (FUA). 
 

Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci 
V textové a grafické části ÚAP jsou uváděny pouze problémy, které jsou řešitelné nástroji územního 
plánování. Od aktualizace 2012 byly vytvořeny tzv. problémové listy obcí, které jsou součástí tzv. „karty 
obce“. Součástí tohoto listu je rovněž přehled střetů. Tabulky k problémům obsahují vždy označení, 
název, typ, důvod vymezení, aktuálnost, ÚPD, kód vrstvy a poznámky. V tabulkách jsou zobrazeny 
jen ty problémy, které jsou evidovány v ORP Blansko a které byly zjištěny u dané obce. 
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V problémovém výkrese ÚAP ORP není identifikován žádný problém. 

 
Výřez problémového výkresu ÚAP ORP Blansko – 2020 
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Malá Lhota  karta 23  

 

kód obce 582034 status sídla obec www stránky www.malalhota.cz 

rozloha 263,4 ha nadmořská výška 387 m n. m. mikroregion, MAS Svazek obcí Černohorsko; MAS Moravský kras z.s. 

počet obyvatel 154 části obce 1 katastrální mapa DKM 

katastrální území Malá Lhota 

ÚPD, ÚS Územní plán obce 2003; počet změn: 2 

 pozitiva v území negativa v území 

1 širší územní vztahy   

2 prostorové a funkční uspořádání území   

3 struktura osídlení   

4 sociodemografické podmínky a bydlení 
dobrá geografická poloha obce s nabídkou kvalitního bydlení žádaná lokalita z 
hlediska bydlení 

 

5 příroda a krajina 
území pestré kulturní krajiny přítomnost přírodně významných území mimo 
zastavěné území jsou vodní toky obklopeny lesními plochami 

nestabilní části krajiny - intenzivně zemědělsky využívané plochy nedostatečná 
ochrana území před přívalovými dešti a povodněmi 

6 vodní režim a horninové prostředí území je stabilní, nenachází se zde žádné sesuvné území  

7 kvalita životního prostředí  inverzní poloha části zastavěného území 

8 ZPF a pozemky určené k plnění funkcí lesa  
zemědělská půda je ohrožena vodní erozí dosavadní způsob obhospodařování 
zemědělské půdy 

9 
občanská vybavenost a její dostupnost 
veřejná prostranství 

  

10 
dopravní infrastruktura 
technická infrastruktura 

 chybí kanalizace a ČOV 

11 ekonomické a hospodářské podmínky   

12 rekreace a cestovní ruch   

13 bezpečnost a ochrana obyvatel   

problémy k řešení v ÚPD 

ozn. název typ důvod vymezení akt. ÚPD řešeno dle ÚPD poznámky 

        

střety záměrů s limity využití území 

ozn. název poznámka 

SZL8 Technická infrastruktura x ochrana ZPF  

SZL10 Technická infrastruktura x významné pozemní komunikace (silnice I a II. tříd)  

SZL12 Technická infrastruktura x technická infrastruktura  

střety záměrů na provedení změn 

ozn. název poznámka 

SZZ5 TV (zásobování vodou) x TC (odvádění a čištění vod)  
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Malá Lhota  karta 23  

 
hodnota kritérium hodnocení 

dílčí + / - celkové + / - 
obec ORP kladné (+) záporné (-) 

příznivé životní prostředí (Z) + 

klíčové faktory 

horninové prostředí a geologie 
sesuvná území X X ne ano - 

+ 
poddolované území X X ne ano + 

vodní režim vodní plochy X X ano ne - - 

hygiena životního prostředí 
zatížení hlukem z dopravy X X ne ano + 

+ 
existence ekologických zátěží v území X X ne ano + 

ochrana přírody a krajiny 
CHKO Moravský kras X X ano ne - 

+ 
přírodní zajímavost, atraktivita X X ano ne + 

indikátory 

změna výměry zemědělské půdy v % (2001 - 2018) -0,46 -2,35 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP + 

podíl ploch sídelní zeleně na celkovém využití ZÚ v % 0,00 1,59 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

míra zasažení zastavěného území pro Q100 v % 0,00 2,81 nižší než Ø ORP vyšší než Ø ORP + 

míra zasažení aktuálně využitého zastavitelného území pro Q100 v % 0,00 3,31 nižší než Ø ORP vyšší než Ø ORP + 

hospodářský rozvoj (H) - 

klíčové faktory 

hospodářské podmínky 
vyjíždění za prací od 2001(SLDB 2011) - - záporné hodnoty kladné hodnoty + 

- 
podíl nezaměstnaných v % (31.12.2018) 3,23 1,77 nižší než Ø ORP vyšší než Ø ORP - 

ekonomická atraktivita území 

rozvojová oblast, osa dle PUR X X ano ne - 

+ těžba surovin X X ano ne - 

vzdálenost k silnici I. třídy X X do 5 km nad 5 km + 

indikátory 

podíl ploch výrobních aktivit a skladování na celkovém využití ZÚ v % 0,00 11,05 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč (2019) 14,54 15,91 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

soudržnost společenství obyvatel (S) + 

klíčové faktory 

veřejná technická infrastruktura 
ČOV, odkanalizování X X ano ne - 

+ 
veřejná TI (elektro, plyn, voda) X X ano ne + 

sociodemografické podmínky 

růst počtu obyvatel od 2001 (trendy) X X ano ne  +  

+ přirozený přírůstek od 2001 (trendy) - + kladné hodnoty záporné hodnoty - 

migrační saldo od 2001 (trendy) + + kladné hodnoty záporné hodnoty + 

bydlení dokončené byty (2018) 2 4 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

indikátory 

míra naplnění zastavitelných ploch v % 34,27 16,02 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP + 

míra naplnění zastavitelných ploch bydlení v % 37,94 19,63 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP + 

podíl ploch občanského vybavení na celkovém využití ZÚ v % 0,09 4,97 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

podíl ploch rekreace na celkovém využití ZÚ v % 0,92 4,36 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

Pozn. Při rovnosti +/- rozhoduje trend vývoje klíčového faktoru. 
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Z aktualizace ÚAP ORP Blansko - 2020 je možno pro obec Malá Lhota určit tyto problémy k řešení 
vyplývající z rozborů udržitelného rozvoje území: 
 
Problém: nestabilní části krajiny 
Charakteristika: intenzivně zemědělsky využívané plochy a nedostatečná ochrana území před 

přívalovými dešti a povodněmi 
návrh ÚP: Územní plán vymezil 2 suché poldry pro zachycení extravilánových vod a tím vytváří 

podmínky pro ochranu zastavěného území obce před extravilánovými vodami. 
 
Problém: inverzní poloha části zastavěného území 
Charakteristika: část zastavěného území kolem Malolhotského potoka a krajské silnice je zasažena 

inverzemi 
návrh ÚP: ÚP navrhuje nové zastavitelné plochy mimo tyto inverzní polohy 
 
Problém: zemědělská půda je ohrožena vodní erozí  
Charakteristika: způsob obhospodařování zemědělské půdy vede k vodní erozi zemědělské půdy 
návrh ÚP: ÚP formou regulativů vytváří podmínky pro úpravu způsobu obhospodařování 

zemědělského půdního fondu, který ve svém důsledku při změně obhospodařování sníží 
ohrožení zemědělských půd z hlediska vodní eroze. ÚP umožňuje na zemědělských 
plochách realizaci protierozních opatření 

 
Problém: odkanalizování území a čištění odpadních vod 
Charakteristika: v obci chybí kanalizace a ČOV 
návrh ÚP: ÚP navrhuje systém odkanalizování obce a umístění ČOV a tím vytváří podmínky pro 

kvalitní řešení likvidace splaškových vod v obci 
 
Střet s limity: návrh technické infrastruktury ve vztahu k ochraně ZPF 
Charakteristika: návrh řešení technické infrastruktury vyžaduje zásah do ZPF 
návrh ÚP: ÚP navrhuje umístění koridorů technické infrastruktury bez záboru ZPF 
 
Střet s limity: návrh technické infrastruktury ve vztahu návrhu jiné technické infrastruktury 
Charakteristika: návrh řešení technické infrastruktury vyžaduje koordinaci s jiným záměrem technické 

infrastruktury 
návrh ÚP: ÚP navrhuje koncepci rozvoje jednotlivých systémů technické infrastruktury bez potřeby 

koordinace záměrů nad rámec legislativní ochrany. 
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D. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Malá Lhota na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým 
řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech 

 
V  návrhu ÚP Malá Lhota se nachází záměry nepodchycené v ÚAP ORP Blansko- 2020, ale jsou 
identifikované v aktualizaci  ZÚR JMK 2020. Tento rozpor vznikl zřejmě časovým překryvem při zpracování 
ÚAP ORP Blansko- 2020 a vydáním aktualizaci ZÚR JMK 2020 (9/2020), kdy závěry vyplývající 
z aktualizace ZÚR JMK nebyly v  důsledně promítnuty do ÚAP ORP: 
 
Záměr ZÚR: článek 81c – koridor dopravy silniční DS41 Kuřim - Lysice 
 
Charakteristika: pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru kapacitní silnice S43 (dle PÚR 

ČR) vytvořit podmínky pro vedení kapacitní silnice I/43 Brno – Moravská Třebová (E461), 
na území JMK v úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice 

návrh ÚP: územní plán vymezil na území obce Malá Lhota v souladu se ZÚR JMK koridor silnice 
I/43 v úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice v šířce 300 m. 
Střet záměru: návrh koridoru silnice I/43 ve vztahu k technické infrastruktuře 
Charakteristika: návrh koridoru silnice I/43 vyžaduje koordinaci trasami technické 

infrastruktury 
návrh ÚP: návrh koridoru silnice I/43 identifikuje potenciální střety, které je nutno 

v další projektové přípravě řešit (souběh a křížení s navrhovaným 
koridorem VTL plynovodu, stávající trasou STL plynovodu, stávající 
trasou VN, stávajícími trasami vodovodu, trasou telekomunikačního 
kabelu) 

Střet záměru: návrh koridoru silnice I/43 ve vztahu k prostupnosti krajiny a zachování 
sítě účelových cest 

Charakteristika: návrh koridoru silnice I/43 kříží účelové cesty využívané jako účelové 
komunikace a zemědělské cesty 

návrh ÚP: ÚP umísťuje koridor silnice I/43, identifikuje potenciální střety se 
stávající průchodností územím. Tyto vazby je nutno v další projektové 
přípravě řešit. 

Střet záměru: návrh koridoru silnice I/43 ve vztahu k ochraně ZPF 
Charakteristika: návrh koridoru silnice I/43 vyžaduje zábor ZPF 
návrh ÚP: ÚP umísťuje koridor silnice I/43, předpokládá zábor cca 7,5 ha. V další 

projektové přípravě je nutno minimalizovat skutečný zábor ZPF. 
 
Záměr ZÚR: článek 217 – koridor technické infrastruktury TEO05 - VTL plynovod Kralice – 

Bezměrov 
Aktualizací Politiky územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2,3,4 a 5) došlo k vypuštění požadavku 

na prověření vymezení koridoru P10 VTL plynovodu. 
 
Záměr ZÚR: článek 261 – regionální koridor ÚSES RK1412 
Charakteristika: pro plánování a usměrňování územního rozvoje upřesnit vedení regionálního ÚSES 
návrh ÚP: územní plán v souladu se ZÚR JMK na území obce Malá Lhota upřesnil vymezení 

regionálního koridor ÚSES RK1412 v šířce 40 m. 
Střet záměru: návrh regionálního koridoru ÚSES RK 1412 ve vztahu ke stávajícímu 

využití krajiny (pozemky LPF, ZPF a křížení se stávající silnicí III. třídy  
návrh ÚP: vymezený koridor ÚSES RK 1412 je slučitelný se stávajícím a dle ÚP možným využitím 

území. ÚP umožňuje na zemědělských plochách realizaci opatření pro ekologickou 
stabilitu krajiny 
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E. Vyhodnocení přínosu návrhu územního plánu Malá Lhota k naplnění priorit územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v PÚR ČR a v ZÚR JMK 

 
Vyhodnocení přínosu územního plánu Malá Lhota k naplnění priorit územního plánování 
obsažených v Politice územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3,4 a 5) 
 
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3,4 a 5 (dále jen „PÚR ČR“), 
schválené Usnesením vlády ČR o Aktualizaci č. 1 PÚP ČR (ze dne 15. 04. 2015) a o Aktualizaci č. 2 a 3 
schválené Usnesením vlády č. 629 a č. 630 (ze dne 02. 09. 2019) a o Aktualizaci č. 5 schválenou 
Usnesením vlády č. 833 (ze dne 17. 08. 2020) a o Aktualizaci č. 4 schválenou Usnesením vlády č. 618 (ze 
dne 12. 07. 2021). 
 
Politika územního rozvoje vymezuje rozvojové oblasti a rozvojové osy. Jsou vymezovány v územích, v 
nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky 
na změny v území. 
 
Dle Politiky územního rozvoje ČR náleží obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části ORP Blansko, 
do kterého patří i obec Malá Lhota, do Metropolitní rozvojové oblasti Brno - OB3. Celé území ORP Blansko 
pak do Specifické oblasti SOB9. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města. Je 
to území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, které mají z velké části i 
mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními 
silnicemi, tak i I. tranzitním železničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast 
zejména na prostor Vídně a Bratislavy. 
 
Katastrální území je dotčeno: 

 záměrem koridoru kapacitní komunikace SD20 
(koridor kapacitní komunikace SD20 úsek Brno – Moravská Třebová leží na rozvojové ose OS9 Brno 
- Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na dopravní cesty). 

 
V Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly rozvojové oblasti a osy upřesněny. 
Správní území obce Malá Lhota není dle ZÚR JMK zařazeno do rozvojové oblasti ani do rozvojové osy. 
 
Návaznost na články PÚR 
 
a) (čl. 14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické 
struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho 
historie a tradice. 
V návaznosti na článek (14 PÚR) ÚP chrání: 

 přírodní hodnoty v území – registrované VKP a VKP ze zákona 

 civilizační hodnoty - nadřazenou technickou infrastrukturu a založená veřejná prostranství; 

 kulturní hodnoty - prostor historicky utvářeného centra obce – náves s kapličkou návsí; zachovalá 
celistvá uzavřená struktura obce dotvářející krajinný ráz okolí obce. 

 
b) (čl. 14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 

zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné 
půdy a ekologických funkcí krajiny. 
V návaznosti na článek (14a PÚR) rozvoj obce se přizpůsobuje kvalitě ZPF. Řešené území lze hodnotit 
z hlediska agrochemických vlastností ZPF jako podprůměrné, převažují zde půdy nízkých bonit, 
zařazené převážně do V. třídy ochrany. I přesto je rozvoj prioritně směřován do již vymezených ploch 
předcházejícím územním plánem a do intenzifikace stávajícího zastavěného území. Nad tento rámec 
jsou navrženy pouze plochy v přímé návaznosti na zastavěné území a pro potřeby výstavby suchých 
poldrů. 
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c) (čl. 16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve 
spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch 
a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
V návaznosti na článek (16 PÚR) návrh ÚP navrhuje takový způsob využití území, který komplexně 
řeší rozvoj obce při respektování jejích hodnot a vytvoření podmínek pro kvalitní prostředí. 
 

d) (čl. 19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných areálů 
a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. území 
bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací 
a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a 
zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a 
uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro 
udržitelný rozvoj území. 
V návaznosti na článek (19 PÚR) ÚP prověřil: 

 využití proluk a aktuálnost dosud nevyužitých ploch vymezených v předcházejícím ÚP; 

 možnost zastavování pozemků zahrad v zastavěném území vzhledem k potřebě zachování 
venkovského charakteru urbanistické struktury; 

 využití areálu bývalého zemědělského družstva pro vymezení návrhové plochy drobné výroby a 
skladování; 

 zachování stávající veřejné zeleně a minimalizace její fragmentace. Návrh ÚP respektuje stávající 
veřejnou zeleň, kterou úměrně doplňuje. 

 
e) (čl. 20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při 
územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality 
životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy 
Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 
prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské 
krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem 
na cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
V návaznosti na článek (20 PÚR) ÚP: 

 nerozšiřuje zastavitelné plochy kolem Malolhotského potoku; 

 vytváří územní podmínky pro realizaci územních systémů ekologické stability na základě vymezení 
regionálního ÚSES dle ZÚR JMK (aktualizace 2020); 

 vymezuje vzájemně se doplňující plochy a předchází potenciálním kolizím činností v souvisejících 
plochách, 

 vytváří územní podmínky pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru a tím podporuje 
krajinný ráz Kunštácko – nedvědického krajinného celku. 

 
f) (čl. 20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy 

a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování ploch pro 
bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti omezovat 
nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat 
integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 
V návaznosti na článek (20a PÚR) návrh ÚP zajišťuje migrační propustnosti krajiny vymezením ÚSES. 
Umisťovaná technická a místní dopravní infrastruktura, vymezení ploch pro bydlení, občanskou 
vybavenost, drobnou výrobu a služby nevytváří v území bariéry bránící prostupnost krajiny. 
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Prostupnost krajiny při řešení dopravní infrastruktury (koridor silnice S43 Brno – Moravská Třebová) 
bude konkrétně řešena v následné projekční přípravě této stavby. 
 

g) (čl. 23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 
dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a 
technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li 
to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i budované sítě dálnic, 
kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti umístění odpočívek, které 
jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí nepříznivým účinkům tranzitní 
železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím obchvatů městských oblastí, nebo zajistit 
ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou 
zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, 
silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní 
stavby i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví 
obyvatel (bez nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
V návaznosti na článek (23 PÚR) návrh ÚP umístil koridory dopravní a technické infrastruktury v 
souladu s PÚR ČR a ZÚR JMK. Zároveň ÚP vymezil koridor technické infrastruktury pro realizaci 
zásobovacího vodovodního řadu. Vymezené koridory umožňují zachování prostupnosti krajiny při 
minimalizaci její fragmentace. 
Koridor silnice S43 Brno – Moravská Třebová řeší především tranzitní automobilovou dopravu a je 
umístěn v dostatečné vzdálenosti od obytného území obce. Případné nežádoucí působení negativních 
účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel nevyvolá potřebu budování neúměrně nákladných 
technických opatření na eliminaci těchto účinků. Opatření na ochranu veřejného zdraví, průchodnost 
územím a případné budování odpočívek budou konkrétně řešeny v následné projekční přípravě této 
stavby. 
 

h) (čl. 25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a 
minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro 
umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným 
rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a 
využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné 
s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů 
změny klimatu.  
V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody a 
s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 
Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 
V návaznosti na článek (25 PÚR) ÚP vytvořil podmínky: 

 pro ochranu území obce před záplavami extravilánovými vodami návrhem dvou suchých poldrů; 

 pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod v zastavěných územích a zastavitelných 
plochách. 

 
i) (čl. 30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno 

koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. 
V návaznosti na článek (30 PÚR) ÚP navrhuje: 

 novou splaškovou kanalizaci a umístění nové ČOV, 

 nový výtlačný řad pitné vody do vodojemu. 
 

j) (čl. 42) Při návrhu zohlednit, že řešené území může být zahrnuto do rozvojové oblasti OB3 - 
Metropolitní rozvojová oblast Brno a prověřit územní podmínky pro řešení dopravní (zejména silniční) 
infrastruktury. 
V návaznosti na článek (42 PÚR) návrh ÚP prověřil územní podmínky pro řešení dopravní 
infrastruktury v návaznosti na OB03 (Metropolitní rozvojová oblast Brno) a konstatoval, že dopravní 
napojení obce zůstává beze změny. 
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k) (čl. 60) Při návrhu zohlednit, že řešené území může být dotčeno rozvojovou osou OS9 Brno – Svitavy 
/ Moravská Třebová a prověřit územní podmínky pro řešení významné dopravní cesty – silnice I/43 
(koridor připravované kapacitní komunikace SD20. 
V návaznosti na článek (60 PÚR) návrh ÚP prověřil územní podmínky pro řešení významné dopravní 
cesty – silnice I/43 a v souladu se ZÚR JMK vymezil koridor kapacitní komunikace SD20. 
 

l) (čl. 75b) Při návrhu zohlednit, že řešené území je zahrnuto do specifické oblasti SOB9 - Specifická 
oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem (území obcí z ORP Blansko). 
V návaznosti na článek (75b PÚR) návrh ÚP prověřil územní podmínky pro řešení problému sucha.  
ÚP navrhuje posílit stávající akumulaci pitné vody vytvořením podmínek pro realizaci nového 
zásobovacího vodovodního řadu. 
ÚP vytváří územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích. 
 

m) (čl. 80b a čl. 121) Kraje a obce zajistí územní ochranu vymezených koridorů a ploch v navazující 
územně plánovací dokumentaci upřesněním koridorů a ploch pro umístění záměru. 
Prověřit vymezení koridoru SD20 kapacitní komunikace úsek Brno – Moravská Třebová. 
V návaznosti na článek (80b a 121 PÚR) ÚP vymezil koridor silniční dopravy (v souladu se ZÚR JMK), 
pro záměr kapacitní komunikace Brno – Moravská Třebová s cílem provázání silničních tahů D1 a 
R35. Zkvalitnění silničního spojení Brno – Moravská Třebová. Součást TEN-T. 

 
 
Vyhodnocení přínosu územního plánu Malá Lhota k naplnění priorit územního plánování 
obsažených v ZÚR JMK (aktualizace 2020) 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) nabyly účinnosti 3. 11. 2016. 
Aktualizace ZÚR JMK č. 1 a č. 2 byla vydána na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
konaném dne 17. 9. 2020. 
ZÚR JMK a její aktualizace zpřesnily vymezení Metropolitní rozvojové oblasti Brno (OB3) a stanovily v 
souladu s PÚR návrhové nadmístní plochy a koridory nezbytné pro zajištění udržitelného rozvoje celé 
oblasti. 
 
Dle kapitoly A ZÚR JMK 
„Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území“ 
územní plán Malá Lhota reaguje na tyto priority: 
 
(článek 5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje 
území, zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek). 
ÚP Malá Lhota vytváří územní podmínky pro zajištění vazeb Malé Lhoty ke Kuřimi a Černé Hoře, čímž 
udržuje atraktivitu a konkurenceschopnost této části území, která je na rozhraní venkovského a městského 
prostoru JMK a ze severu těsně přiléhá k OB3. 
 
(bod 6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí 
Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou 
přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti 
udržitelného rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, 
která by bránila uplatnění zbývajících složek. 
Řešené území není součástí oblasti s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit (OB3). Návrh ÚP 
Malá Lhota respektuje v souladu se ZÚR JMK přírodní hodnoty území. Navržené řešení je z hlediska složek 
udržitelného rozvoje vyvážené. 
 
(bod 7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 
Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s 
okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony. 
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ÚP Malá Lhota vymezuje v souladu se ZÚR JMK návrhový dopravní koridor DS41 pro kapacitní silnici I/43 
(součást TEN). 
 
(článek 8a) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky 
oslabených územích kraje v návaznosti na plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy. 
ÚP Malá Lhota vyhodnotil územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně 
uvažovaných infrastrukturních úprav přestavby dálnic a silnic I. třídy a v souladu se ZÚR JMK vymezil 
návrhový dopravní koridor DS41 pro kapacitní silnici I/43. Realizace tohoto záměru pro obec nepřináší 
podstatné zlepšení dostupnosti vzhledem k Brnu a okolním centrum osídlení. 
 
(článek 8d) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj 
pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména při zajišťování dostupnosti pracovních a 
obslužných center v systému osídlení kraje a posilování vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů 
v uzlech systému. 
ÚP Malá Lhota vyhodnotil územní podmínky pro rozvoj integrovaného dopravního systému a potvrdil 
funkčnost stávajícího systému IDS JMK s vazbami na Kuřim a Černou Horu jako uzlů systému IDS JMK. 
 
(článek 9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. 
ÚP Malá Lhota navrhl systém odkanalizování obce splaškovou kanalizací a navrhl umístění ČOV pro 
zajištění odpovídajícího čištění splaškových vod. Z hlediska zásobení pitnou vodou byl navržen nový 
výtlačný řad do vodojemu. 
 
(článek 10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny. 
ÚP Malá Lhota vytváří podmínky pro rozvoj obce v kompaktní formě a vymezením ploch v krajině vytváří 
podmínky pro její prostupnost. 
Umisťovaná dopravní infrastruktura ze ZÚR JMK (koridor silnice S43 Brno – Moravská Třebová) bude řešit 
přístupnost a prostupnost krajiny s minimalizací její fragmentace v následné projekční přípravě těchto 
staveb. 
 
(článek11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu 
občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území. 
ÚP Malá Lhota vytváří územní podmínky pro zajištění obslužnosti základním občanským vybavením. 
Vymezené zastavitelné plochy pro bydlení jsou pokryty dostatečnou kapacitou základního veřejného 
občanského vybavení formou dojížďky do okolních sídel. 
 
(článek12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 
ÚP Malá Lhota zachovává územní podmínky pro zajištění kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 
 
(článek14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje. 
ÚP Malá Lhota respektuje přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje a to především navrženým 
uspořádáním a využitím území územním. Respektována je specifická atmosféra tzv. „genius loci“ obce se 
svým přírodním zázemím. 
 
(článek 18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami 
(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod 
z působení přírodních sil v území. 
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ÚP Malá Lhota vytváří územní podmínky pro ochranu území před extravilánovými vodami a to vymezením 
vodohospodářských ploch pro realizaci suchých poldrů. 
 
(článek 21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany státu 
a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka. 
ÚP Malá Lhota vytváří územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku, bezpečnosti 
území a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí návrhem odpovídající veřejné dopravní a technické 
infrastruktury. 
 
Dle kapitoly B ZÚR JMK  
"Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více 
obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy)". 
Obec Malá Lhota není dle ZÚR JMK zařazena do žádné rozvojové oblasti ani do rozvojové osy. 
 
Dle kapitoly C ZÚR JMK  
"Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu" 
Obec Malá Lhota není dle ZÚR JMK zařazena do žádné specifické oblasti nadmístního významu. 
 

 
Výřez z výkresu I.1 – Výkres uspořádání území kraje 
 
Dle kapitoly D ZÚR JMK  
"Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno" 
územní plán Malá Lhota zapracoval v souladu se ZÚR JMK tyto koridory: 
 
(článek 81a) ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice S43 Brno – Moravská Třebová (E461), z politiky 
územního rozvoje, vymezením koridorů silnice DS40 I/43 Troubsko (D1) – Kuřim, DS41 I/43 Kuřim – Lysice, 
včetně souvisejících staveb (veřejně prospěšné stavby) 
 
(článek 81c) - DS41 Kuřim - Lysice 
Šířka koridoru je proměnlivá od 120 do 300 m. 
(81d) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Brno – Moravská Třebová 
(E461), na území JMK v úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice, se stanovují: 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
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a) Vytvořit územní podmínky pro vedení silnice I/43 Brno – Moravská Třebová (E461), na území JMK v 
úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice. 

b) Vytvořit územní podmínky pro vedení dálkové tranzitní i zdrojové a cílové dopravy mezi dálnicemi D1 
a D35, zajištění návazností na nižší silniční infrastrukturu a zkvalitnění obsluhy území v OB3 
metropolitní rozvojové oblasti Brno, OS9 rozvojové ose Brno – Svitavy / Moravská Třebová a N-SOB4 
specifické oblasti Velkoopatovicko. 

Úkoly pro územní plánování: 
a) Vymezit koridor silnice I/43 v úseku Troubsko (D1) – Kuřim – Lysice v součinnosti s dotčenými orgány 

státní správy, s ohledem na přepravní funkci a požadované technické parametry. 
b) Vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na zajištění optimalizace trasy v rámci koridoru s cílem 

minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, splnění hlukových limitů, zachování prostupnosti krajiny. 
d) Zpřesnit a vymezit koridor DS41 s ohledem na minimalizaci případně vyloučení vlivů na PP Krkatá 

Bába, PR Obůrky – Třeštěnec a jejich ochranná pásma a ochranné pásmo PP Čtvrtky za Bořím, 
zajištění dostatečné prostupnosti silničního tělesa pro živočichy, zachování skladebných funkcí prvků 
ÚSES, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL, minimalizaci vlivů na ochranné pásmo vodních 
zdrojů II. stupně, odtokové poměry a čistotu povrchových vod, minimalizaci vlivů na krajinný ráz a 
zachování průchodnosti krajiny. Minimalizovat zásah silnice do prostoru PP Krkatá Bába formou 
přemostění. 

h) Zpřesnit a vymezit koridor DS41 s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, s ohledem na 
potřebu protihlukových opatření (např. protihlukové stěny, zemní valy) a na snížení imisních příspěvků 
komunikace (např. vegetační bariéry, ozelenění), s ohledem na zmírnění pohledového působení 
komunikace (např. vegetační bariéry, překrytí, ozelenění). Zajistit územní podmínky pro zachování či 
nahrazení stávající průchodnosti územím. 

ÚP Malá Lhota zpřesňuje koridor dopravy silniční (v souladu se ZÚR JMK) pro umístění silnice I/43 s 
označením CNZ-D01, v šířce 300 m.  
Koridor silnice I/43 řeší především tranzitní automobilovou dopravu a je umístěn v dostatečné vzdálenosti 
od obytného území obce. Případné nežádoucí působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné 
zdraví obyvatel nevyvolá potřebu budování neúměrně nákladných technických opatření na eliminaci těchto 
účinků. V rámci koridoru jsou vytvořeny podmínky pro realizaci protihlukových opatření a snížení emisí. 
Tato opatření včetně zachování průchodnosti územím budou konkrétně řešena v následné projekční 
přípravě této stavby. 
 
(článek 163) Koncepce cyklistické dopravy Jihomoravského kraje je součástí multimodálního dopravního 
systému kraje, republiky a dálkových tras EuroVelo. ZÚR JMK vytváří předpoklady pro systémovou 
podporu a rozvoj infrastruktury a podmínek pro každodenní cyklistickou dopravu na kratší vzdálenosti a 
pro rekreační cyklistickou dopravu, atraktivní pro zpřístupnění a propojení oblastí a center cestovního ruchu 
a rekreace. 
Ve správním území obce Malá Lhota nejsou dle ZÚR JMK cyklokoridory vymezeny. 
 
(článek 217) ZÚR JMK zpřesňují koridor technické infrastruktury P10 VTL plynovodu vedoucí z okolí obce 
Kralice nad Oslavou v Kraji Vysočina k obci Bezměrov ve Zlínském kraji, procházející severně od Brna.  
 
ÚP Malá Lhota tento koridor technické infrastruktury nevymezuje. Aktualizací Politiky územního rozvoje 
ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2,3,4 a 5) došlo k vypuštění požadavku na prověření vymezení koridoru P10 
VTL plynovodu. 
 
(článek 261) ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému 
ekologické stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění nadregionálních a regionálních prvků 
ÚSES. 
Obce Malá Lhota se dotýká RK 1412 o šířce koridoru pro upřesnění 400 m. 
Vymezení územně příslušných partií regionálního biokoridoru RK 1412 je zpřesněno v souladu se zněním 
ZÚR JMK.  Regionální biokoridor navazuje jednak na vymezení lokálního biocentra LBC U hranic dle ÚP 
Újezd u Černého Hory z roku 2008 (biocentrum vložené do regionálního biokoridoru) a na vymezení 
lokálního biocentra LBC U Dolních občin dle ÚP Černá Hora z roku 2011 (biocentrum potenciálně vložené 
do regionálního biokoridoru). 
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Výřez z výkresu I.2 – Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES 

 
Dle kapitoly E ZÚR JMK 
„Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území kraje“ územní plán Malá Lhota reaguje na tyto hodnoty: 
 
(článek 339) Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 
Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují v ZÚR JMK tyto 
požadavky:  
Požadavky na uspořádání a využití území: 

 Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné formy 
jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění. 

 Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin a živočichů. 
Úkoly pro územní plánování: 

 Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území. 
Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje jsou územním plánem 
respektovány. 
Jde o zvláště chráněná území přírody (VKP „Ježovec“) a obecně chráněná území přírody a krajiny (VKP 
ze zákona), skladebné části ÚSES (regionální biokoridor). 
 
(článek 341) Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 
Správního území obce Malá Lhota se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 území s archeologickými nálezy; 

 území významných urbanistických hodnot. 
Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují tyto požadavky: 
Požadavky na uspořádání a využití území 

 podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje; 

 respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 
Úkoly pro územní plánování 

 vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, regionů 
lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a území významných 
urbanistických hodnot. 

 vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu. 
Navrženým uspořádáním a využitím území územním plánem jsou kulturní hodnoty respektovány a jsou 
vytvořeny podmínky pro jejich ochranu. To pak především návsí s kapličkou, památníkem a křížem jako 
historickým jádrem obce tvořené tradiční okolní zástavbou původních statků. Respektována je specifická 
atmosféra tzv. „genius loci“ obce se svým přírodním zázemím. 
 



 atelier ERA 
Návrh pro VP_202201 Vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Malá Lhota  na udržitelný rozvoj území 

21 

(článek 343) Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 
Správního území obce Malá Lhota se týkají tyto prvky civilizačních hodnot kraje: 

 veřejná infrastruktura. 
Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují tyto požadavky: 
Požadavky na uspořádání a využití území 

 podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou; 
Úkoly pro územní plánování 

 vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 
Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro novou a doplňující veřejnou infrastrukturu na úrovni obce. 

 
Dle kapitoly F ZÚR JMK  
"Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení" územní plán Malá Lhota respektuje tyto cílové charakteristiky krajiny: 
 

 
Výřez z výkresu I.3 – Výkres krajin 
 
(článek 409) Celé území katastru obce je dle ZÚR JMK zařazeno do Kunštácko – nedvědického 
krajinného celku 31, pro který je stanovena cílová kvalita krajiny takto: 
a) harmonická lesní krajina s hlubokým údolím Svratky s prostorově velmi pestrým způsobem využití; 
b) krajina hodnotných pohledů a pohledových horizontů; 
c) pohledově se uplatňující kulturně historické a architektonické dominanty, 
d) krajina s řadou venkovských sídel s dochovanou urban. strukturou a historicky cennými objekty. 
 
(článek 410) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného celku č. 31 ZÚR JMK 
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik. 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a) podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území; 
b) podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické 

stability a prostorové struktury krajiny. 
Úkoly pro územní plánování: 
a) vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i 

mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy; 
b) vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 

výrazných staveb; 
c) na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 
Věcné řešení zohledňuje přírodní podmínky řešeného území, limity a aktuální stav jeho využití a je 
koordinováno s urbanistickou koncepcí a koncepcí veřejné infrastruktury. Koncepce uspořádání krajiny 
vychází z cílových kvalit krajiny stanovených v ZÚR JMK. Území malolhotského katastru je kompletně 
začleněno do Kunštátsko-nedvědického krajinného celku. 
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Dle kapitoly G ZÚR JMK 
„Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit" územní plán Malá Lhota vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR JMK: 
 

 
Výřez z výkresu I.4 – Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření  
 
(článek 426) Dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve 
veřejném zájmu. ZÚR JMK vymezují veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury: 
DS41 – pro silnici I/43 Kuřim – Lysice (silnice I. třídy, včetně MÚK a všech souvisejících staveb) 
ÚP Malá Lhota vymezuje koridor dopravní infrastruktury pro silnici I/43 Kuřim – Lysice CNZ-D01 (v ZÚR 
označený DS41) jako veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění. 
 
(článek 427) Technická infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve 
veřejném zájmu. ZÚR JMK vymezují veřejně prospěšnou stavbu technické infrastruktury: 
TEP05 – VTL plynovod Kralice – Bezměrov; úsek severně od Brna (VTL plynovod) 
ÚP Malá Lhota tento koridor technické infrastruktury pro veřejně prospěšnou stavbu s možností vyvlastnění 
nevymezuje. Aktualizací Politiky územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2,3,4 a 5) došlo 
k vypuštění požadavku na prověření vymezení koridoru P10 VTL plynovodu. 
 
Dle kapitoly H ZÚR JMK 
„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“ vyplývá pro 
obec Malá Lhota: 
 
(článek 432) Z hlediska koordinace územně plánovací činnosti dotčených obcí při upřesňování a 
vymezování ploch a koridorů v územně plánovací dokumentaci obcí (podkapitola H. 1) je v ZÚR JMK 
požadována pro obec Malá Lhota koordinace na úrovni: 
 
ÚSES 
ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické 
stability krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES. 
ZÚR JMK požadují koordinaci pro skladebné části ÚSES – RK 1412 (regionální biokoridor). 
Řešení regionální úrovně ÚSES v územním plánu koncepčně vychází především ze ZÚR JMK. Vymezení 
územně příslušných partií regionálního biokoridoru RK 1412 je zpřesněno v souladu se zněním ZÚR JMK.  
Regionální biokoridor navazuje jednak na vymezení lokálního biocentra LBC U hranic dle ÚP Újezd u 
Černého Hory z roku 2008 (biocentrum vložené do regionálního biokoridoru) a na vymezení lokálního 

TEP05 
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biocentra LBC U Dolních občin dle ÚP Černá Hora z roku 2011 (biocentrum potenciálně vložené do 
regionálního biokoridoru). 
 
Dopravní infrastruktura 
ZÚR JMK požadují koordinaci pro koridory dopravní infrastruktury DS41. 
Koridor v ZÚR JMK označený jako DS41 je v ÚP Malá Lhota vymezen jako koridor CNZ-D01. ÚP Žernovník 
z roku 2014 tento koridor nevymezuje, vymezuje pouze územní rezervu. ÚP Lubě z roku 2018 tento koridor 
nevymezuje, vymezuje pouze plochu územních rezerv. 
 
Technická infrastruktura 
ZÚR JMK požadují koordinaci pro koridor technické infrastruktury TEP05. 
ÚP Malá Lhota koridor technické infrastruktury pro vedení plynovodu nevymezuje. Aktualizací Politiky 
územního rozvoje ČR (ve znění Aktualizací č. 1, 2,3,4 a 5) došlo k vypuštění požadavku na prověření 
vymezení koridoru P10 VTL plynovodu. 
 
(článek 433) Z hlediska koordinace cyklistických tras a stezek nadmístního významu (podkapitola H. 2) 
není v ZÚR JMK požadována žádná koordinace na úrovni krajské sítě cyklistických stezek. 
 
(článek 434) Z hlediska koordinace územních rezerv (podkapitola H. 3) není v ZÚR JMK požadována 
žádná koordinace na úrovni vymezených územních rezerv. 
 
(článek 435) Z hlediska požadavků koordinace záměrů dopravní a technické infrastruktury v ÚPD obcí 
(podkapitola H. 4) není v ZÚR JMK pro obec Malá Lhota požadována žádná takováto koordinace. 
 
Dle kapitoly I ZÚR JMK 
"Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií“ nevyplývá 
pro obec Malá Lhota žádný požadavek. 
 
Dle kapitoly J ZÚR JMK 
"Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro 
rozhodování o změnách jejich využití“ nevyplývá pro obec Malá Lhota žádný požadavek. 
 
Dle kapitoly K ZÚR JMK 
"Zadání regulačního plánu pro plochu nebo koridor vymezený podle kapitoly J“ nevyplývá pro obec Malá 
Lhota žádný požadavek. 
 
Dle kapitoly L ZÚR JMK 
"Stanovení pořadí změn v území (etapizace)“ nevyplývá pro obec Malá Lhota žádný požadavek. 
 
Dle kapitoly M ZÚR JMK 
"Stanovení kompenzačních opatření podle § 37 odst. 8 stavebního zákona“ nevyplývá pro obec Malá Lhota 
žádný požadavek. 
 
 
Vyhodnocení územního plánu Malá Lhota s cíli a úkoly územního plánování 
 
Územní plán obce Malá Lhota se zaměřil především na stabilizaci rozvoje obce a ochranu jejích přírodních 
a civilizačních hodnot. Koncepce reaguje především na zachování charakteru obce a jeho komplexity a 
problémy obsluhy obce systémy technické infrastruktury (nová splašková kanalizace a ČOV). 
 
Územní plán obce navazuje na současný územní plán, využívá jeho doposud nezastavěné plochy, které 
dílčím způsobem upravuje. Nové zastavitelné plochy nad rámec platného územního plánu pro bydlení jsou 
vymezeny v minimálním rozsahu. Jedná se o doplnění zastavění obce. Nové zastavitelné plochy pro 
drobnou výrobu a služby nad rámec platného územního plánu nejsou navrhovány. Nové zastavitelné 
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plochy nad rámec platného územního plánu jsou navrhovány pro vodohospodářské funkce – ochranu obce 
před záplavami extravilánovými vodami. 
 
Územní plán vymezuje v souladu s PÚR ČR a ZÚR JMK koridory nadmístní technické infrastruktury: 

 pro silnice I/43 v úseku Troubsko (D1) - Kuřim – Lysice – DS41 
a koridor technické infrastruktury: 

 zásobovací vodovodní řad 
 
Územní plán obce vytváří podmínky pro ochranu urbanistických hodnot v centrální části obce při 
respektování drobných sakrálních památek (kaplička, kříž, památník) a dochované původní urbanistické 
struktury obce jako nositelů kulturního dědictví obce. 
 
Územní plán respektuje hodnoty krajinného rázu v návaznosti na vymezené VKP Ježovec, vodního toku a 
plochy lesů. V zastavěném území územní plán chrání plochy bývalých zahrad statků před novou výstavbou 
jako důležitého znaku krajinného rázu obce. 
 
Zástavba v obci je udržována ve výškové hladině, nepřesahující jedno nadzemní podlaží s možností 
obytného podkroví. Požadováno je zastřešení objektů šikmou střechou. Zástavba ve stabilizovaných a 
v zastavitelných plochách předpokládá dodržení této prostorové regulace. 
 
Z hlediska základních cílů územního plánovaní (§ 18 stavebního zákona) vytváří územní plán Malé Lhoty 
podmínky pro další výstavbu, při splnění předpokladů udržitelného rozvoje území (vyvážené podmínky pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel). Územní plán 
usiluje o zohlednění společenského a hospodářského potenciálu obce. Z hlediska rozvoje obce byly 
zvažovány veřejné i soukromé zájmy tak, aby bylo dosaženo obecně prospěšného souladu. 
 
Návrhem územního plánu jsou koordinovány veřejné i soukromé záměry změn v území a je konkretizována 
ochrana veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. 
Územní plán ve veřejném zájmu: 

 chrání a rozvíjí pro obec charakteristické přírodní, kulturní a civilizační hodnoty; 

 konkretizuje požadavky na ochranu urbanistického a architektonického dědictví, 

 definuje ochranu krajiny jako složku prostředí života obyvatel. 
 
Územní plán určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území. Zároveň zajišťuje ochranu 
nezastavěného území. Zastavitelné plochy byly v rámci návrhu územního plánu vymezeny s ohledem na 
potenciál obce Malá Lhota, který se nachází v dotyku s Metropolitní oblasti Brna. Zároveň byla 
vyhodnocena míra využití zastavěného území obce. 
 
V nezastavěném území obce lze dle územního plánu v souladu s jeho charakterem umisťovat pouze stavby 
a zařízení pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 
Z hlediska úkolů územního plánování (§ 19 stavebního zákona) územní plán Malá Lhota: 

 zjistil a posoudil stav území, jeho přírodní a civilizační hodnoty (ÚAP ORP Blansko, doplňující 
průzkumy a rozbory); 

 stanovil koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce; 

 v rámci zpracování návrhu prověřoval a posuzoval potřebu vybraných změn v území; byl zvažován 
veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy a rizika; 

 stanovil urbanistické požadavky na prostorové uspořádání území a na jeho změny; 

 stanovil podmínky pro provedení změn v území a stanovil regulativy pro využití území, umístění a 
uspořádání zástavby; 

 prověřil a navrhl rozvoj obce tak, aby byly v území vytvořeny podmínky pro hospodárné vynakládání 
prostředků z veřejných rozpočtů; 

 navrhl vytvoření podmínek pro zajištění civilní ochrany. 
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F. Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Malá Lhota na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

 
Souhrnné vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno na podkladě úplné 
aktualizace ÚAP ORP Blansko – 2020 a vydaných aktualizací ZÚR JMK - 2020. 
 
Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních pilířů: 

 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů – příznivé životní prostředí 

 zajištění podmínek pro stabilní úroveň ekonomického růstu a zaměstnanosti - hospodářský rozvoj 

 zajištění podmínek pro kvalitní život obyvatel - soudržnost společenství obyvatel 
 
Na základě návrhu územního plánu, zapracovaného do hodnocení vybraných sledovaných jevů ÚAP a 
řešení problémů v RURU ÚAP ORP Blansko, bylo znovu provedeno vyhodnocení vyváženosti 
územních podmínek pro udržitelný rozvoj Malá Lhota s těmito výsledky: 
 

Územní podmínky vyváženost vztahu 
územních 

podmínek pro 
udržitelný rozvoj 

území 

celkové 
hodnocení 

kategorie 

pro příznivé 
životní 

prostředí 

pro 
hospodářský 

rozvoj 

pro soudržnost 
společenství 

obyvatel území 

Z H S 
dobrý 
stav 

špatný 
stav 

+ - + Z, S H H 2b 

 
Po celkovém porovnání vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje je možno konstatovat, že návrh 
územního plánu Malá Lhota sice posiluje všechny pilíře, ale posílení podmínek pro hospodářský rozvoj není 
dostatečné k takovému zvýšení, aby tento pilíř bylo možno hodnotit jako dostatečný. 
 

Navrhované řešení územního plánu Malá Lhota je z hlediska udržitelného rozvoje hodnoceno v 
kategorii 2b. 

 
Na následujících stranách je provedeno podrobné srovnání hodnocení. Jednotlivé pilíře jsou shodně 
posouzeny dle postupu použitého v ÚAP ORP Blansko – 2020 a následně upraveny po zapracování návrhu 
ÚP Malá Lhota. 
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Hodnocení dle ÚAP ORP Blansko- 2020 

 
hodnota kritérium hodnocení 

dílčí + / - celkové + / - 
obec ORP kladné (+) záporné (-) 

příznivé životní prostředí (Z) + 

klíčové faktory 

horninové prostředí a geologie 
sesuvná území X X ne ano - 

+ 
poddolované území X X ne ano + 

vodní režim vodní plochy X X ano ne - - 

hygiena životního prostředí 
zatížení hlukem z dopravy X X ne ano + 

+ 
existence ekologických zátěží v území X X ne ano + 

ochrana přírody a krajiny 
CHKO Moravský kras X X ano ne - 

+ 
přírodní zajímavost, atraktivita X X ano ne + 

indikátory 

změna výměry zemědělské půdy v % (2001 - 2018) -0,46 -2,35 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP + 

podíl ploch sídelní zeleně na celkovém využití ZÚ v % 0,00 1,59 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

míra zasažení zastavěného území pro Q100 v % 0,00 2,81 nižší než Ø ORP vyšší než Ø ORP + 

míra zasažení aktuálně využitého zastavitelného území pro Q100 v % 0,00 3,31 nižší než Ø ORP vyšší než Ø ORP + 

 
Předpokládané hodnocení při zohlednění návrhu ÚP 
 
Návrhem ÚP nedochází k zhoršení hodnocených faktorů pro příznivé životní prostředí. Naopak ÚP vytváří předpoklady pro jejich zlepšení nebo jeho ochranu. 
 
Horninové prostředí a geologie – návrh ÚP sledovaný jev neovlivňuje. Identifikovaná sesuvná území nezasahují do zastavěného, zastavitelných ploch a nejsou v konfliktu s identifikovanými záměry. V území se 
nevyskytuje žádné poddolované území. (celkové hodnocení +) 
 
Vodní režim - návrh ÚP respektuje stávající vodní režim a navrhovanými opatřeními vytváří podmínky pro ochranu zastavěného území před extravilánovými vodami (celkové hodnocení +) 
 
Hygiena životního prostředí - návrh ÚP předpokládá umístění silnice I/43 v severozápadní části k. ú. v dostatečné vzdálenosti od rezidenčního území obce. Konkrétní výškové a polohové řešení zatím není známo. 
Vzhledem ke konkrétním prostorovým poměrům je možno předpokládat splnění požadovaných hygienických limitů. V následné projektové přípravě této stavby je nutno posoudit vliv stavby komunikace na životní 
prostředí a případně navrhnout potřebná opatření na ochranu území před negativními vlivy z dopravy. V území se nenacházejí ekologické zátěže (celkové hodnocení +) 

 
Ochrana přírody a krajiny – území obce se nachází mimo CHKO Moravský kras. ÚP respektuje vyhlášená VKP. (celkové hodnocení +) 
 
 
Celkové hodnocení pilíře příznivého životního prostředí je dáno hodnotou +. 
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Hodnocení dle ÚAP ORP Blansko- 2020 

hospodářský rozvoj (H) - 

 
hodnota kritérium hodnocení 

dílčí + / - celkové + / - 
obec ORP kladné (+) záporné (-) 

klíčové faktory 

hospodářské podmínky 
vyjíždění za prací od 2001(SLDB 2011) - - záporné hodnoty kladné hodnoty + 

- 
podíl nezaměstnaných v % (31. 12. 2018) 3,23 1,77 nižší než Ø ORP vyšší než Ø ORP - 

ekonomická atraktivita území 

rozvojová oblast, osa dle PUR X X ano ne - 

+ těžba surovin X X ano ne - 

vzdálenost k silnici I. třídy X X do 5 km nad 5 km + 

indikátory 

podíl ploch výrobních aktivit a skladování na celkovém využití ZÚ v % 0,00 11,05 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč (2019) 14,54 15,91 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

 
Předpokládané hodnocení při zohlednění návrhu ÚP 
 
Návrhem ÚP dochází k mírnému zlepšení hodnocených faktorů pro hospodářský rozvoj. Vzhledem k velikosti, poloze a funkčnímu charakteru obce se tato zlepšení zásadně neprojeví v celkovém hodnocení tohoto 
pilíře provedeném v ÚAP ORP Blansko. 
 
Hospodářské podmínky – ÚP zachovává rezidenční charakter obce a vymezuje pouze jednu plochu pro výrobu a služby (areál bývalého družstva), která se může pozitivně projevit v hospodářských podmínkách 
obce a to minimálně vytvořením pracovních míst pro obyvatele obce. Na katastru obce neprobíhá žádní těžba nerostných surovin.  
Vzhledem k rezidenčnímu charakteru obce je nutno předpokládat prolongaci dojížďky obyvatel jak za prací a tak i vybaveností. Nezaměstnanost v obci bude reagovat na hospodářské podmínky v širší oblasti, což 
je v současných podmínkách obtížně predikovatelné (současné trendy doznají s největší pravděpodobností značných změn). 
(celkové hodnocení -) 
 
Ekonomická atraktivita území – Malá Lhota není dle ZÚR JMK součástí žádné rozvojové oblasti ani koridoru. Zároveň je ale nutno připustit výhodu blízkosti k stávající silnici I/43 a možnosti napojení na navrhovanou 
I/43 u Žernovníku, čímž se podstatně zlepší dostupnost Brněnské metropolitní oblasti OB03 a to jak její severní i jižní oblasti. Malá Lhota bude i nadále sehrávat v sídelní dělbě práce především rezidenční funkci a 
může plnit tuto funkci v širší oblasti OB03 při zkvalitnění dopravní obsluhy individuální dopravou. Systém obsluhy hromadnou BUS dopravou zůstane i v budoucnosti zachován. 
(celkové hodnocení +) 

 
Celkové hodnocení pilíře hospodářského rozvoje i přes mírné zlepšení podmínek zůstává na hodnotě -. 
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Hodnocení dle ÚAP ORP Blansko- 2020 

soudržnost společenství obyvatel (S) + 

 
hodnota kritérium hodnocení 

dílčí + / - celkové + / - 
obec ORP kladné (+) záporné (-) 

klíčové faktory 

veřejná technická infrastruktura 
ČOV, odkanalizování X X ano ne - 

+ 
veřejná TI (elektro, plyn, voda) X X ano ne + 

sociodemografické podmínky 

růst počtu obyvatel od 2001 (trendy) X X ano ne + 

+ přirozený přírůstek od 2001 (trendy) - + kladné hodnoty záporné hodnoty - 

migrační saldo od 2001 (trendy) + + kladné hodnoty záporné hodnoty + 

bydlení dokončené byty (2018) 2 4 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

indikátory 

míra naplnění zastavitelných ploch v % 34,27 16,02 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP + 

míra naplnění zastavitelných ploch bydlení v % 37,94 19,63 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP + 

podíl ploch občanského vybavení na celkovém využití ZÚ v % 0,09 4,97 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

podíl ploch rekreace na celkovém využití ZÚ v % 0,92 4,36 vyšší než Ø ORP nižší než Ø ORP - 

 
Předpokládané hodnocení při zohlednění návrhu ÚP 
 
Návrhem ÚP jsou vytvořeny podmínky ke zlepšení hodnocených faktorů soudržnosti společenství obyvatel a to především z hlediska návrhu technické infrastruktury. 
 
Veřejná technická infrastruktura – ÚP vytváří podmínky pro realizaci splaškové kanalizace a výstavbu ČOV. Zároveň jsou vytvořeny dobré podmínky pro zajištění obsluhy obce pitnou vodou a energiemi. Navržené 
technické systémy odstraňují stávající disproporce a umožňují další přiměřený rozvoj obce. 
(celkové hodnocení +) 
 
Sociodemografické podmínky – ÚP vytváří podmínky pro růst počtu obyvatel. Jsou navrženy podmínky pro novou výstavbu rodinných domů. S novou výstavbou je možno očekávat růst migračního salda, na 
kterém se budou podílet především mladé rodiny a je možno očekávat růst i přirozeného přírůstku obyvatel.  
(celkové hodnocení +) 

 
Celkové hodnocení pilíře soudržnost společenství obyvatel je dáno hodnotou +. 
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Monitorovací ukazatele 
 
Navrženy jsou monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na udržitelný 
rozvoj území (indikátory). 
 
Monitorovací ukazatele jsou navrženy tak, aby byly reálně sledovatelné a kvantifikovatelné na 
úrovni nástroje územního plánování, kterým je zpracovávaný územní plán. 
 

 Zastavitelné plochy - využití zastavitelných ploch  
indikátor – absolutní velikost využitých zastavitelných a jejich procentuální podíl k vymezeným 
zastavitelným plochám územním plánem 

 

 Krajina – využití území 
indikátor – zastavěná plocha, jednotka – % podílu zastavěné a nezastavěné plochy 
indikátor – koeficient ekologické stability území 

 

 Krajina – veřejná zeleň 
indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka – m2 

 

 Vodní hospodářství a jakost vod 
indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka – % připojených objektů/obyvatel 

 

 Biodiverzita 
indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a 
biokoridorů 

 

 Půda a horninové prostředí 
indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % – tj. procentuální podíl nových 
záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF 

 

 Veřejné zdraví 
indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku 
indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC) 

 
Poznámka: Monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků obyvatel (např. při nadměrném 
hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů apod.). 

 
Indikátory budou průběžně sledovány a konfrontovány s vývojem skutečného využití území při postupném 
naplňování územního plánu spolu se stavem dalších složek životního prostředí v území. Indikátory budou 
vyhodnoceny v rámci stavebním zákonem požadované „Zprávy o uplatňování územního plánu“. 


