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1. Postup při pořízení změn územního plánu 

 
Obsah změn: 
 
Mi1 – změna podmínek využití ploch nezastavěného území  
Mi2 – změna podmínek prostorového uspořádání v plochách smíšených obytných S  
Mi3 – návrh rozšíření plochy dopravy v místě křižovatky silnic I/43 a III/37715  
Mi4 - napojení odkanalizování obce Závist na společnou ČOV Milonice  
 
Součástí změny je provedení aktualizace zastavěného území obce a uvedení ÚP Milonice do souladu s 
nadřazenou dokumentací 
 
1. Zadání 
 
Návrhy změn Územního plánu Milonice, označené Mi1 až Mi4 (dále „návrhy změn“), byly zpracovány na základě 
pokynů pro zpracování návrhů změn, které byly součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Milonice 
s pokyny pro zpracování návrhů změn (dále „Zpráva“). 
 
Pořizovatelem územně plánovací dokumentace je na základě žádosti obce Městský úřad Blansko, Odbor 
Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, který splňuje kvalifikační požadavky na 
pořizovatelskou činnost. 
 
Návrh Zprávy byl Pořizovatelem zpracován v únoru 2018 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále stavební zákon), v platném znění, upravil a předložil ke schválení. 
 
Součástí dokumentace projednávaných změn je i uvedení ÚP Milonice do souladu se Zásadami územního 
rozvoje Jihomoravského kraje.  
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Milonice byla schválena usnesením přijatým Zastupitelstvem obce 
Milonice na 18. zasedání dne 15.03.2018. Vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území nebylo 
zpracováno. Změny byly pořizovány zkráceným postupem podle ust. § 55 a) až 55 c) stavebního zákona, v 
platném znění.  
 
Návrh: 
 
Na základě schválené Zprávy Pořizovatel zajistil pro obec zpracování návrhů změn. Zpracovatelem je Ing. arch. 
Zbyněk Pech. 
 
Návrhy změn byly projednány s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na 
veřejném projednání. 
 
Obec Milonice, dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a veřejnost se mohly seznámit s dokumentací 
návrhů změn na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Stavebního úřadu MěÚ Blansko, Náměstí 
Republiky 1, Blansko, na Obecním úřadu v Milonicích, dále na webových stránkách obce Milonice 
http://www.obecmilonice.cz/uredni-deska a na webových stránkách města Blansko na adrese 
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582077. 
 
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 uplatnily do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá 
stanoviska. Připomínky ani námitky nebyly uplatněny. 
 

http://www.obecmilonice.cz/uredni-deska
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582077
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Stanovisko krajského úřadu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 55b, 
odst. 4) stavebního zákona Pořizovatel obdržel 26.09.2018 pod č.j. JMK 126569/2018. 
 
Dále bylo postupováno obdobně dle § 53 a 54 stavebního zákona. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Námitky ani připomínky uplatněny nebyly. 
 
Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace. Nedošlo však k podstatné úpravě 
návrhů změn a nebylo nutné opakovat veřejné projednání. 
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2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

 
Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje 
 
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen i PÚR ČR 2008) byla schválena vládou České 
republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Dne 15.04.2015 byla usnesením vlády České republiky 
č. 276 schválena její Aktualizace č. 1.  
 
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. Dle upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále 
také ZÚR JMK) je obec Milonice, která má přímou vazbu na silnici I/43 (silnice jí prochází), součástí rozvojové 
osy OS9. 
 
Správní území obce Milonice je dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR dotčeno koridorem kapacitní silnice R43 Brno – 
Moravská Třebová (dle současné právní úpravy dálnice D43). Koridor dálnice D43 je řešenou změnou v ÚP 
Milonice zohledněn v souladu s jeho upřesněním v ZÚR JMK. Budoucí využití ostatních uvedených koridorů 
návrh změny ÚP Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4 neomezuje, řešené plochy se nacházejí mimo tyto koridory. 
 
Změny ÚP Milonice respektují a řeší republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR, zejména s akcentem na článek 14 kapitoly 2 Aktualizace č. 
1 PÚR ČR (tj. ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území) a článek 23 (tj. 
zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny). Změny ÚP Milonice 
nenavrhují žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry stanovenými a vymezenými 
v Aktualizaci č. 1 PÚR ČR. 
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Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen i ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje vydány dne 05.10.2016, Účinnosti  nabyly dne 03.11.2016. 
 
Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje (A) 
 
ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje a obcí a 
pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují cíle a úkoly 
územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a zohledňují republikové 
priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje. 
 
Územní plán Milonice, včetně změn, není v rozporu s prioritami územního plánování Jihomoravského 
kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK. Územní plán Milonice a řešené 
změny, zohledňují relevantní body priorit, podporují zejména naplňování 
 bodu (7) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na 

evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních 
koridorů a podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s 
okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony) a bodu (8) priorit (tj. vytvářet 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) kdy je změnou 
řešena a vymezena územní rezerva koridoru pro variantu dálnice D43 

 bodu (14) priorit (tj. 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) kdy 
je změnou Mi2 omezeno umisťování staveb v přírodních a zemědělských plochách, čímž se posiluje 
ochrana nezastavěného území z hlediska krajinného rázu. 

 
Územní plán Milonice a řešené změny zohledňují i další body priorit. Podporují naplňování bodu (5) priorit – tj. 
vytvářet podmínky zejména k podpoře principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a obcí. V 
urbanistické koncepci zohledňují bod (6) priorit – tj. rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského 
kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot, bodu (15) 
priorit – tj. vytváření územních podmínek pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s 
ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci 
krajiny a bodu 16) priorit tj. vytvářet územní podmínky pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, zajistit dostatečná zastoupení 
veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny. 
 
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí, rozvojových os a center osídlení (B) 
 
Správní území obce bylo dle ZÚR JMK zařazeno do rozvojové osy Brno – Svitavy/Moravská Třebová označené 
OS9 s výraznou vazbou na významné dopravní cesty (v tomto případě silnice I/43). 
 
ZÚR JMK stanovují pro správní území Milonice požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní 
plánování zejména podporovat rozvoj ekonomických aktivit především v plochách brownfields a plochách s 
vazbou na silnice nadřazené sítě a železnice a podporovat realizaci dopravní infrastruktury: 
 
 dálnice D43 včetně souvisejících staveb 
 
ZÚR JMK stanovují pro správní území Milonice požadavky a úkoly pro územní plánování - vytvářet a udržovat 
územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území, upřesnit koridory pro dopravní záměry 
v rámci rozvojové osy napojující území Jihomoravského kraje na významné dopravní tahy v Pardubickém kraji, 
v krajských souvislostech zpřístupňující a obsluhující sídlení strukturu a ekonomické aktivity v ose Brno – 
Sebranice – hranice kraje. 
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Obec Milonice nebyla zařazena mezi centra osídlení ani do žádné rozvojové oblasti. 
 
Územní plán Milonice, včetně změn, upřesňuje koridor pro dopravní záměry v rámci rozvojové osy OS9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výřez z výkresu I.1 – Výkres uspořádání území kraje 
 
Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu (C) 
 
Správní území obce Milonice není zařazeno do specifické oblasti. 
 
Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být 
prověřeno (D) 
 
Územní rezerva pro variantu dálnice RDS34  D43 Kuřim – Lysice - RDS34‑B  Varianta „Optimalizovaná MŽP“ 
 
Ve správním území obce (severozápadní část k.ú.) je vymezena územní rezerva kapacitní silnice R43 Brno – 
Moravská Třebová (E461), z politiky územního rozvoje, v úseku dálnice D1 – Kuřim – Lysice jako dálnice  
RDS34  D43 Kuřim – Lysice ve variantě B  Varianta „Optimalizovaná MŽP“. 
 
Vedení koridoru: Kuřim východ – Újezd u Černé Hory – Lysice. 
 
Vedení koridoru: Kuřim východ – Újezd u Černé Hory – Lysice. Šířka koridoru:  400 m mimo zastavěná území 
a zastavitelné plochy obcí, minimálně 250 m. 
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Správního území obce Milonice se týká územní rezerva RDS34-B – D43 Kuřim – Lysice. 
 
Územní plán Milonice vymezuje změnou územní rezervu R1 koridoru dopravy silniční, která zpřesňuje 
územní rezervu RDS34-B – D43 Kuřim – Lysice vymezenou ZÚR JMK. 
Územní rezerva koridoru je vymezena pro variantu dálnice D43 v úseku Troubsko / Ostrovačice (D1) – Kuřim 
– Lysice s cílem zkvalitnění dopravní dostupnosti a obsluhy v území při koordinaci začlenění tohoto koridoru do 
sítě nadmístního významu. 
 
Koridor územní rezervy je vymezen v šířce 100 m od osy dálnice na obě strany (celkem tedy 200 m) dle studie 
"Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim - Skalice nad Svitavou", Ing. Jiří Kalčík, PROJEKTOVÉ STŘEDISKO, 
03/2015. Do území obce Milonice zasahuje tento koridor pouze okrajově, a to v západní části území. 
 
Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 
 
Ve správním území obce Milonice je dle ZÚR JMK vymezen níže uvedený prvek nadmístního ÚSES: 
 RK 1420 regionální biokoridor 
 
Regionální biokoridor nadmístního významu nebyl v ÚP Milonice vymezen, neboť podle podkladů platných 
v době projednání a vydání územního plánu do k.ú. Milonice u Lipůvky žádný prvek nadmístního významu 
ÚSES nezasahoval. 
 
Změna ÚP Milonice prověřila prvky nadmístního územního systému ekologické stability zahrnující RK 
1420 - regionální biokoridor a RBC 235 – regionální biocentrum Hořický hřbet. Byla provedena koordinace 
s vydanou změnou ÚP Černá Hora označenou ČH10 a ÚP Blansko po změně B2013. Prvky nadmístního 
územního systému ekologické stability – regionální biokoridor RK 1420 a regionální biocentrum RBC 235 
jsou touto vydanou ÚPD vymezeny mimo správní území obce Milonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výřez z výkresu I.2 – Výkres ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ÚSES 
 

  



Spolufinancováno Jihomoravským krajem atelier ERA Změny ÚP Milonice – odůvodnění 

8 

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 
hodnot území kraje (E) 
 
Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 
Správního území obce Milonice se týkají tyto přírodní hodnoty: 
 Obecně chráněná území přírody a krajiny (VKP, skladebné prvky ÚSES) 
 
Územní plán Milonice, včetně změn, podporuje zachování hodnot na území kraje. Změnou Mi2, která 
omezuje umisťování staveb v plochách krajinné zeleně a plochách zemědělských, se výrazně posiluje ochrana 
nezastavěného území z hlediska ochrany krajinného rázu. 
 
Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 
 
Správního území obce Milonice se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 
 Území s archeologickými nálezy 
 
Územní plán Milonice, včetně změn, podporuje obnovu a udržování kulturních hodnot kraje. 
 
Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 
 
Správního území se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 
 Veřejná infrastruktura. 
 
Územní plán Milonice, včetně změn, vytváří územní podmínky pro obsluhu území veřejnou 
infrastrukturou. Ve vztahu k civilizačním hodnotám přispívají změny ke zlepšení obslužnosti území veřejnou 
infrastrukturou. 
 
Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výřez z výkresu I.3 – Výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik 
 

31 

27 
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Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu č. 27 Hořicko-soběšický a zčásti do krajinného 
typu č. 31 Kunštátsko-nedvědický. Do jižního cípu území zasahuje typ č.30 Tišnovsko-ivančický. 
 
Územní plán Milonice, včetně změn, koncepci uspořádání krajiny nemění. Rozčlenění krajiny do ploch s 
rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti 
krajiny a vytvoření podmínek pro její přiměřené rekreační využití je v zásadě v souladu s podmínkami 
požadovanými ve vymezení krajinných typů. Změnou Mi2, která omezuje umisťování staveb v plochách krajinné 
zeleně a plochách zemědělských, se výrazně posiluje ochrana krajiny. 
 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit (G) 
 
Ve správním území obce nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR JMK. 
 
Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury (H) 
 
Požadavky na koordinaci ploch a koridorů 
 
Změna ÚP Milonice prověřila a řešila koordinaci regionálního biokoridoru RK 1420 ve vztahu k územním plánům 
okolních obcí. Vydaná změna územního plánu Černá Hora označená ČH10 vymezila regionální biokoridor RK 
1420 mimo správní území obce Milonice. 
 
Změna ÚP Milonice prověřila a řešila koordinaci územní rezervy koridoru pro variantu dálnice D43 Kuřim – 
Lysice, ve vztahu k územním plánům okolních obcí. Územní rezerva koridoru vymezená změnou ÚP Milonice 
je ve svém vymezení a územních návaznostech v souladu s územní rezervou koridoru vymezenou ve změně 
územního plánu Černá Hora označenou ČH10. Územním plán Újezd u Černé Hory z roku 2008 nemá pro 
variantu dálnice D43 Kuřim – Lysice vymezenou územní rezervu koridoru pro dopravu, není tedy v souladu 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací vydanou krajem - ZÚR JMK. 
 
Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu 
 
Správním územím Milonice neprochází žádná cyklistická trasa ani stezka nadmístního významu. 
 
Požadavky na koordinaci územních rezerv 
 
Změna ÚP Milonice prověřila a řešila koordinaci územní rezervy kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová 
(E461), z politiky územního rozvoje, v úseku dálnice D1 – Kuřim – Lysice jako dálnici  RDS34 D43 Kuřim – 
Lysice ve variantě B Varianta „Optimalizovaná MŽP“ ve vztahu k územním plánům okolních obcí. Územní 
rezerva vymezená změnou ÚP Milonice je ve svém vymezení a územních návaznostech v souladu s územní 
rezervou vymezenou ve změně územního plánu Černá Hora označenou ČH10. Územním plán Újezd u Černé 
Hory z roku 2008 nemá pro variantu dálnice D43 Kuřim – Lysice vymezenou územní rezervu koridoru pro 
dopravu. Tento územní plán je zapotřebí uvést do souladu se  ZÚR JMK a ÚP Milonice. 
 
Změny Mi1 – Mi4 nezasáhnou a tím ani neomezí územní rezervu koridoru vedení silnice D43. 
 
Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 
 
Konkrétní požadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JMK, se správní území obce Milonice netýkají. 
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3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 
Změny Mi1, Mi2 a Mi3 s ohledem na svůj charakter a polohu nevyžadují koordinaci z hlediska širších vztahů a 
využívání navazujícího území. 
 
Doprava a technická infrastruktura 
 
Změna Mi4 zpřesňuje vedení trasy splaškové kanalizace z obce Závist na navrhovaný systém odkanalizování 
obce Milonice a napojení na navrhovanou ČOV. Navrhovaná změna koordinuje návrhy obou územních plánů 
a vytváří územní podmínky pro vedení trasy propojovacího řadu splaškové kanalizace, včetně umístění 
přečerpávací stanice. 
 
Uvedení územního plánu Milonice do souladu nadřazenou územně plánovací dokumentací - ZÚR JMK 
 
ZÚR JMK vymezuje územní rezerva kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová (E461) v úseku dálnice D1 
– Kuřim – Lysice jako dálnici  RDS34  D43 Kuřim – Lysice ve variantě B Varianta „Optimalizovaná MŽP“. 
Správního území obce Milonice se týká územní rezerva RDS34-B – D43 Kuřim – Lysice. 
 
Změna územního plánu Milonice vymezuje územní rezervu R1 koridoru dopravy silniční, která zpřesňuje 
územní rezervu RDS34-B – D43 Kuřim – Lysice vymezenou ZÚR JMK. 
 
Územní rezerva koridoru je vymezena v šířce 100 m od osy dálnice na obě strany (celkem tedy 200 m) dle 
studie "Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim - Skalice nad Svitavou", Ing. Jiří Kalčík, PROJEKTOVÉ 
STŘEDISKO, 03/2015. Do území obce Milonice zasahuje tento koridor pouze okrajově, a to v západní části 
území. 
 
Územní systém ekologické stability 
 
Uvedení územního plánu Milonice do souladu nadřazenou územně plánovací dokumentací - ZÚR JMK 
 
Změna prověřuje a upřesňuje prvky nadmístního územního systému ekologické stability zahrnující RK 1420 - 
regionální biokoridor a RBC 235 – regionální biocentrum Hořický hřbet. Změna je zkoordinována s vydanou 
změnou ÚP Černá Hora označenou ČH10 a ÚP Blansko po změně B2013. Prvky nadmístního územního 
systému ekologické stability - RK 1420 a RBC 235 jsou touto ÚPD vymezeny mimo správní území obce 
Milonice. 
 
Z hlediska lokálního systému ÚSES byla prověřena koordinace vedení lokálních biokoridorů ÚP Milonice 
s okolními obcemi. Návaznost lokálních biokoridorů ÚSES je v souladu s ÚP Lipůvka, ÚP Lažany a ÚP Újezd 
u Černé Hory. V nesouladu je s vymezením lokálních biokoridorů v ÚP Černá Hora. 
 
 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 

 
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. 
Řešenou změnou byly respektovány urbanistické a architektonické hodnoty území. Změnou Mi2 se posiluje 
ochrana nezastavěného území z hlediska ochrany krajinného rázu. 
 
Nové zastavitelné plochy pro sídelní funkce nebyly vymezeny, pouze změna Mi3 navrhuje rozšíření ploch 
silniční dopravy. 
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5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

 
Změna ÚP Milonice je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále i jen SZ) a vycházela z platného 
územního plánu. 
 
Změnou ÚP Milonice nebyly s ohledem na potřeby vyplývající ze ZÚR JMK vymezeny nad rámec SZ nové 
plochy se specifickými podmínkami s rozdílným způsobem využití. 
 
 

6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
 
Stanoviska dotčených orgánů dle §55b stavebního zákona včetně vyhodnocení 
 
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stanovené lhůtě níže uvedená stanoviska: 
K veřejnému projednání byly samostatně přizvány 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. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 

84, Brno 
13. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno (stanovisko dle 

55b odst.4) 
 
 
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno  
(stanovisko doručeno 23.08.2018) 
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované stanovisko:  
 
A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP) 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně příslušný 
úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatnil k obsahu 
navrhované změny ÚP Milonice (jejímž obsahem byly dílčí změny označené Mi1 – Mi4) souhrnné stanovisko 
ve smyslu § 55a stavebního zákona pod č. j. JMK 25522/2018 ze dne 13.02.2018. 
 
Obsahem změny ÚP jsou tyto dílčí změny: 
 
Mi1 – změna podmínek využití ploch nezastavěného území 
Mi2 – změna podmínek prostorového uspořádání v plochách smíšených obytných S 
Mi3 – návrh rozšíření plochy dopravy v místě křižovatky silnic I/43 a III/37715 
Mi4 – napojení odkanalizování obce Závist na společnou ČOV Milonice  
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Součástí změny ÚP je provedení aktualizace zastavěného území obce a uvedení ÚP Milonice do souladu s 
nadřazenou územně plánovací dokumentací. 
 
OŽP jako věcně a místně příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje k „Návrhu změny územního plánu Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4“ 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 posoudil 
předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně 
ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny územního plánu Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4“. 
 
Zemědělského půdního fondu se dotýká změna Mi3, která navrhuje vytvoření zastavitelné plochy F11 – 
rozšíření silnice I/43, která je deklarována jako stavba ve veřejném zájmu. U této návrhové plochy byla řádným 
způsobem prokázána nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, plocha svým tvarem a lokalizací 
nevytváří nežádoucí proluky ani nenarušuje organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. 
 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navržený zábor zemědělské půdy lze považovat za 
nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany ZPF, jak stanoví ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. 
 
2) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) výše uvedeného zákona 
uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu změny územního plánu Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4“ v tom 
smyslu, že hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast soustavy Natura 2000. 
 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce se svou lokalizací 
nachází mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, 
nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany. OŽP dále jako dotčený orgán ochrany 
přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) stejného zákona k uplatnění stanoviska k územním plánům z 
hlediska zájmů chráněných výše uvedeným zákonem nemá k „Návrhu změny územního plánu Milonice Mi1, 
Mi2, Mi3, Mi4“ 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, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k „Návrhu změny územního plánu 
Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4“, v tom smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému 
návrhu změny připomínky. 
 
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. 
 
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 místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad Blansko, OŽP. 
 
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: 
OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 písm. d) výše uvedeného zákona nemá k řešení „Návrhu změny 
územního plánu Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4“, předkládanému ve smyslu § 55b stavebního zákona, připomínky. 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k předloženému „Návrhu změny územního plánu Milonice 
Mi1, Mi2, Mi3, Mi4“ připomínky.  
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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 změny územního plánu 
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. 
 
C) stanovisko odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče  
 
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna 
nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném 
případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a 
památkové péče. 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí. Poznámka k výkresu ZPF byla zohledněna. Výčet výkresů Mi3, který je uveden ve 
výrokové části, obsahuje výčet odpovídající požadavkům na obsah a strukturu změny územního plánu dle 
přílohy č.7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., výkres předpokládaných záborů ZPF je dle této přílohy pouze součástí 
Odůvodnění a odůvodnění změny Mi3 ho obsahuje. 
 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  
 
Stanovisko neuplatnil. 
 
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
 
Stanovisko neuplatnil. 
 
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 
(stanovisko doručeno 18.07.2018) 
 
K výše uvedenému návrhu změny Územního plánu Milonice, zahrnujícímu změny Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, 
pořizované zkráceným postupem, vydáváme z hlediska zájmů sledovaných památkovým zákonem, jako 
příslušný orgán státní památkové péče souhlasné stanovisko. 
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí.  
 
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
 
Stanovisko neuplatnil. 
 
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
 
Stanovisko neuplatnil. 
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7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 
(stanovisko doručeno 23.08.2018) 
 
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 za použití § 55b odst. 
2 s odkazem na § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), vydává toto stanovisko: 
 
S Návrhem změn Územního plánu Milonice, zahrnující změny Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, pořizované zkráceným 
postupem, k veřejnému projednání se souhlasí. 
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí.  
 
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno 
 
Stanovisko neuplatnil. 
 
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 
 
Stanovisko neuplatnil. 
 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 
(stanovisko doručeno 13.08.2018) 
 
Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na 
základě §15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s §52 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme k uvedené územně plánovací dokumentaci podle 
ust. § 52 odst.3 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů následující stanovisko. S návrhem změny 
výše uvedeného územního plánu souhlasíme.  
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 
11 Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 
 
Stanovisko neuplatnil. 
 
12 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů Brno, 
Svatoplukova 84, Brno 
(stanovisko doručeno 27.08.2018) 
 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany 
územních zájmů Brno, 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 na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, 
Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, 
Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - 



Spolufinancováno Jihomoravským krajem atelier ERA Změny ÚP Milonice – odůvodnění 

15 

Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, 
vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné 
stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci. 
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 

13 Stanovisko krajského úřadu dle §55b odst.4  
(stanovisko doručeno 26.09.2018) 
 
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal ve smyslu § 55b odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), o vydání stanoviska 
krajského úřadu k návrhu změny územního plánu (ÚP) Milonice zahrnující změny Mi1, Mi2, Mi3, Mi4. Spolu s 
řešením uvedených dílčích změn je současně ÚP Milonice uváděn do souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací – Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu (KrÚ), sděluje po obdržení stanovisek, připomínek, vzájemných 
konzultacích a po posouzení dle § 55b odst. 4 stavebního zákona následující stanovisko: 
 
1. Základní údaje o návrhu změny ÚP Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4 
Pořizovatel:   Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad 
Projektant:  Ing. arch. Zbyněk Pech, Atelier ERA – sdruženi architektů Fixel a Pech, Soběšická 27, 614 00 
Brno, adresa atelieru Hudcova 78, 612 00 Brno 
Datum zpracování:  červen 2018 
Řešené území:  katastrální území Milonice u Lipůvky 
 
2. Posouzení návrhu změny ÚP Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4 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. Dle upřesnění v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále 
také ZÚR JMK) je obec Milonice, která má přímou vazbu na silnici I/43 (silnice jí prochází), součástí rozvojové 
osy OS9. 
 
Správní území obce Milonice je dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR dotčeno koridorem kapacitní silnice R43 Brno – 
Moravská Třebová (dle současné právní úpravy dálnice D43). Koridor dálnice D43 je řešenou změnou v ÚP 
Milonice zohledněn v souladu s jeho upřesněním v ZÚR JMK. Budoucí využití ostatních uvedených koridorů 
návrh změny ÚP Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4 neomezuje, řešené plochy se nacházejí mimo tyto koridory. 
 
Z předloženého návrhu změny je zřejmé, že jsou respektovány či řešeny republikové priority územního 
plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle Aktualizace č. 1 PÚR ČR, zejména s akcentem na článek 
14 kapitoly 2 Aktualizace č. 1 PÚR ČR (tj. ochrana a rozvoj přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území) 
a článek 23 (tj. zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny). Změna ÚP 
nenavrhuje žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry stanovenými a vymezenými v 
Aktualizaci č. 1 PÚR ČR. 
 
B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 
05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016.  
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ÚP Milonice není v rozporu s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK. ÚP Milonice a řešené změny zohledňují relevantní body priorit, 
podporují zejména naplňování bodu (7) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení 
Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť), bodu (8) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění 
a rozvoj provázané dopravní infrastruktury) a bodu (14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území). 
 
Pro obec Milonice ze ZÚR JMK vyplývá, že správní území obce je součástí rozvojové osy OS9. V souladu s 
požadavky na uspořádání a využití území pro tuto osu ÚP Milonice včetně změny upřesňuje koridor pro 
dopravní záměry v rámci rozvojové osy OS9. 
 
Dle kapitoly D vymezují ZÚR JMK ve správním území obce Milonice plochy a koridory nadmístního významu: 
RDS34-B – koridor územní rezervy pro dálnici D43 úsek Kuřim – Lysice, varianta „Optimalizovaná MŽP“, a 
prvek nadmístního územního systému ekologické stability (ÚSES) regionální biokoridor RK 1420. Plochy 
řešené předmětnými změnami leží mimo koridory územní rezervy pro dálnici D43. Správním územím Milonice 
neprochází žádná cyklistická trasa ani stezka nadmístního významu a nejsou v něm ZÚR JMK (kap. G) 
navrženy veřejně prospěšné stavby. 
 
ÚP Milonice vymezuje změnou územní rezervu R1 koridoru dopravy silniční, která zpřesňuje územní rezervu 
RDS34-B pro dálnici D43. Koridor územní rezervy je vymezen v šířce 100 m od osy dálnice na obě strany 
(celkem tedy 200 m) dle studie "Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim – Skalice nad Svitavou" (zprac. Ing. Jiří 
Kalčík, 03/2015). Do území obce Milonice zasahuje tento koridor pouze okrajově, a to v západní části území. 
Územní rezerva koridoru pro dálnici D43 vymezená změnou ÚP Milonice je ve svém vymezení a územních 
návaznostech v souladu s územní rezervou vymezenou ve změně územního plánu Černá Hora označené 
ČH10. ÚP Újezd u Černé Hory z roku 2008 nemá pro variantu dálnice D43 Kuřim – Lysice vymezenou územní 
rezervu koridoru pro dopravu. Tento ÚP je zapotřebí uvést do souladu se ZÚR JMK a ÚP Milonice. 
 
Regionální biokoridor ÚSES nebyl v platném ÚP Milonice vymezen. Řešená změna ÚP Milonice prověřila prvky 
nadmístního ÚSES – kromě RK 1420 – regionální biokoridor také RBC 235 – regionální biocentrum Hořický 
hřbet. Byla provedena koordinace s vydanou změnou ÚP Černá Hora označenou ČH10 a ÚP Blansko po změně 
B2013. Uvedené prvky nadmístního ÚSES jsou touto vydanou územně plánovací dokumentací vymezeny mimo 
správní území obce Milonice. 
 
V ÚP Milonice jsou respektovány přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území kraje (dle kapitoly E ZÚR JMK). 
Ve vztahu k civilizačním hodnotám přispívají změny ke zlepšení obslužnosti území veřejnou infrastrukturou. 
Změnou Mi2, která omezuje umisťování staveb v plochách krajinné zeleně a plochách zemědělských, se 
výrazně posiluje ochrana nezastavěného území z hlediska ochrany krajinného rázu. 
 
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu č. 27 Hořicko-soběšický a zčásti do krajinného 
typu č. 31 Kunštátsko-nedvědický. Do jižního cípu území zasahuje typ č.30 Tišnovsko-ivančický. ÚP Milonice, 
včetně změny se koncepce uspořádání krajiny nemění. Rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem 
využití, vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její přiměřené rekreační využití je v zásadě v souladu s podmínkami požadovanými ve vymezení 
krajinných typů. Změnou Mi2, která omezuje umisťování staveb v plochách krajinné zeleně a plochách 
zemědělských, se výrazně posiluje ochrana krajiny. 
 
3. Posouzení návrhu změny ÚP Milonice Mi1, Mi2, Mi3, Mi4 z hlediska zajištění koordinace využívání území s 
ohledem na širší územní vztahy 
 
Předmětem řešené změny ÚP Milonice jsou čtyři dílčí změny, součástí změny ÚP je provedení aktualizace 
zastavěného území obce a uvedení ÚP Milonice do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  
 
Obsah dílčích změn je následující: 
Mi1 – změna podmínek využití ploch nezastavěného území 
Mi2 – změna podmínek prostorového uspořádání v plochách smíšených obytných S 
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Mi3 – návrh rozšíření plochy dopravy v místě křižovatky silnic I/43 a III/37715 
Mi4 – napojení odkanalizování obce Závist na společnou ČOV Milonice 
 
Změnou Mi1 se posiluje ochrana nezastavěného území z hlediska ochrany krajinného rázu. Změnou Mi2 je 
navrhována změna podmínek prostorového uspořádání v plochách smíšených obytných s cílem zachovat a 
udržet charakter původní vesnické zástavby v centu obce. 
 
Změna Mi3 vymezuje novou zastavitelnou plochu pro silniční dopravu. Důvodem změny je zajištění přípravy 
stavby I/43 Milonice - „Odbočovací pruh“, která je součástí záměru „I/43 odstraňování dopravních závad“ a 
spočívá v rekonstrukci a rozšíření stávající křižovatky silnic I/43 a III/37715. 
 
Změny Mi1, Mi2 a Mi3 s ohledem na svůj charakter a polohu nevyžadují koordinaci využívání navazujícího 
území a z hlediska širších vztahů. 
 
Změna Mi4 zpřesňuje vedení trasy splaškové kanalizace z obce Závist na navrhovaný systém odkanalizování 
obce Milonice a napojení na navrhovanou ČOV. Navrhovaná změna koordinuje návrhy obou územních plánů 
a vytváří územní podmínky pro vedení trasy propojovacího řadu splaškové kanalizace, včetně umístění 
přečerpávací stanice. 
 
KrÚ nemá z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska 
souladu návrhu změny s Aktualizací č. 1 PÚR ČR a se ZÚR JMK k návrhu změny ÚP Milonice Mi1, Mi2, Mi3, 
Mi4 připomínky. 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí. 
 
 
Limity využití území 
 
Ostatní ochrana území 
 
Obrana státu 
 
Do správního území obce Milonice zasahuje zájmové území Ministerstva obrany - OP RLP. 
 
OP RLP – ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském 
podnikání. 
 
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu). 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. 
 
Návrhem změny ÚP Milonice není dotčeno vymezené ochranné pásmo radiolokačního zařízení ve správním 
území obce Milonice. 
 
OP RLP vymezené v platném ÚP Milonice je v souladu s aktualizovaným jevem ÚAP ORP Blansko (jev 103). 
 
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 
 
V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném územním plánem Milonice vydat územní 
rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu 
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(např. rozhledny), výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu 
ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy 
jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (ÚAP – jev 119). 
 
Návrhem změny ÚP Milonice nejsou dotčeny zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR. 
 
Ochrana zdraví obyvatel 
 
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, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo 
železničních drahách). 
 
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. 
 
Návrhem změny ÚP Milonice jsou aktualizovány požadavky vyplývající platných právních předpisů. 
 
 
Ochrana ovzduší 
 
Změnou Mi3 se navrhuje rozšíření plochy silniční dopravy pro potřeby realizace rekonstrukce a rozšíření 
stávající křižovatky silnic I/43 a III/37715. Křižovatka se nachází mimo zastavěné území obce v dostatečné 
vzdálenosti od obytné zástavby. 
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7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

 
Do území katastrálního území Milonice nezasahuje žádná evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. 
n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně 
přírody a krajiny), vyhodnotil možnosti vlivu koncepce „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Milonice 
s pokyny pro zpracování návrhů změn“ a vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, 
že hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  Výše uvedený závěr orgánu ochrany 
přírody vyšel z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou 
věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předmět 
ochrany.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) 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, na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Milonice“ 
obsahujícího pokyny pro zpracování návrhu změn územního plánu na životní prostředí. Vyhodnocení vlivů na 
udržitelný rozvoj území nebylo z tohoto důvodu zpracováno. 
 
 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, včetně sdělení, jak bylo 
stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno 

 
Vzhledem k tomu, že se nezpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, jehož součástí je i vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí, nebylo stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 vydáno. 
 
 

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

 
Následující text definuje požadavky na zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny. 
Kurzivou doplněný text pod jednotlivými body požadavků představuje zjednodušené vyhodnocení požadavku 
nebo odkaz na část návrhu nebo odůvodnění, kde je požadavek řešen podrobně. 
5.1.2  Územně plánovací dokumentace vydané krajem 

 ÚP Milonice bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací změnou ÚP 
Návrh změny ÚP Milonice uvádí územní plán do souladu s nadřazenou ÚPD.  
Podrobné řešení požadavku - Kapitola 2 textové části odůvodnění změny. 

 
5.3.1  Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorové uspořádání 
zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

 V rámci zpracování změn bude aktualizováno zastavěné území obce 
Návrh změny ÚP Milonice aktualizuje zastavěné území obce. 

 Požadavky dotčených orgánů - Ministerstvo obrany 
Požadavky byly zapracovány do návrhu změny ÚP Milonice.  
Podrobné řešení požadavků – Kapitola „Změna územního plánu Milonice vyplývající z požadavků 
dotčených orgánů“ textové části návrhu změny, Kapitola 6 textové části odůvodnění změny. 

 Požadavky dotčených orgánů - Krajská hygienická stanice JMK 
Požadavky byly zapracovány do návrhu změny ÚP Milonice. 
Podrobné řešení požadavku - Kapitola „Změna územního plánu Milonice vyplývající z požadavků 
dotčených orgánů“ textové části návrhu změny, Kapitola 6 textové části odůvodnění změny. 
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5.3.2.  Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn 

 Změna Mi3 - bude vymezena plocha dopravní pro úpravy křižovatky, včetně návrhu VPS 
Požadavek byl zapracován do návrhu změny ÚP Milonice.  
Podrobné řešení požadavku - Kapitola 10 textové části odůvodnění změny. 

 Změna Mi4 - budou prověřeny podmínky napojení odkanalizování obce Závist na společnou ČOV 
Milonice 
Požadavek byl prověřena zapracován do návrhu změny ÚP Milonice.  
Podrobné řešení požadavku - Kapitola 10 textové části odůvodnění změny. 

 Požadavek Ministerstva dopravy - požadavek na vymezení plochy pro územní rezervu D43 
Požadavek byl zapracován do návrhu změny ÚP Milonice.  

 
5.3.3  Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn včetně prověření, ve kterých plochách 
je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 
stavebního zákona 

 Požadavky dotčených orgánů - KUJMK z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu 
Požadavky byly zapracovány do návrhu změny ÚP Milonice.  
Podrobné řešení požadavku - Kapitola 13 textové části odůvodnění změny. 

 
5.4  Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prověřit 

 Změnou bude do ÚP Milonice doplněna územní rezerva dálnice D43 
Požadavek byl zapracován do návrhu změny ÚP Milonice.  

 
5.5  Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

 Lze předpokládat, že změnami Mi3 a Mi4 budou vymezeny veřejně prospěšné stavby 
Změnami Mi3 a Mi4 jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby, zapracované do návrhu změny ÚP 
Milonice.  
Podrobné řešení požadavku - Kapitola „Změna Mi3 územního plánu Milonice“ textové části návrhu změny. 

 
5.7  Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změn územního plánu a na uspořádání jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 Změny budou zpracovány ve smyslu znění zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a její 
Přílohy č.7 a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném 
znění. 
Návrh změny ÚP Milonice je zpracován dle požadavku. 

 
Návrh změny územního plánu (textová a grafická část) a Odůvodnění změny územního plánu (textová a 
grafická část) jsou zpracovány v souladu s požadavky na rozsah a členění dle Stavebního zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
 
Požadované formální náležitosti obsahu a členění dokumentace byly splněny. 
 
Návrh změny územního plánu Milonice pro účely veřejného projednání byl odevzdán ve 3 paré v tištěné 
podobě a v elektronické podobě na CD ve formátu PDF. 
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10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

 
Prostorové uspořádání 
 
Obec Milonice by si měla z hlediska prostorového uspořádání zachovat a udržet charakter původní vesnické 
zástavby. Tato zástavba je pro obec Milonice typická a je velmi úzce spjata s krajinným rázem, ve kterém se 
obec nachází. 
 
Z těchto důvodů je kladen důraz na charakter nové zástavby. Územní plán stabilizoval v centru obce plochu 
smíšenou obytnou. Jedná se o jedinou plochu smíšenou obytnou v obci, která byla v době zpracování 
územního plánu využita jako obchod s veřejnou knihovnu obce. Podmínky prostorového uspořádání stanovené 
územním plánem připouštěly výškovou hladinu zástavby dvě nadzemní podlaží s podkrovím. 
 
Vzhledem k poloze stávajícího objektu v centrální části obce a charakteru stabilizované okolní zástavby je 
kladen důraz na zachování stávajícího charakteru návsi, bez nežádoucích výškových dominant. K této situaci 
by mohlo dojít při přestavbě, rekonstrukci a dostavbě stávajícího objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© OpenStreetMap 
 
Z výše uvedených důvodů je změnou Mi2 navrhována změna podmínek prostorového uspořádání v 
plochách smíšených obytných S. Navrhována je v těchto plochách maximální výšková hladina zástavby 
jedno nadzemní podlaží s podkrovím. 
 
 
Zdůvodnění vymezení hranice zastavěného území (ZÚ) v souladu §58 - §60 SZ 
 
Hranice zastavěného území byla územním plánem vymezena k 31.10.2011.  
 
Změnou ÚP Milonice byla k 22.05.2018 prověřena hranice zastavěného území. Hranice se nezměnila a zůstává 
ve vymezení platného územního plánu. 
 
 
Zdůvodnění koncepce rozvoje krajiny 
 
Ochrana krajinného rázu 
 
Obecně chráněnou hodnotou území je jeho krajinný ráz. Krajinný ráz je chráněn celoplošně, přičemž význam 
jeho ochrany stoupá souběžně s estetickou hodnotou jednotlivých partií krajiny. 
 
Změnou Mi1 se posiluje ochrana nezastavěného území z hlediska ochrany krajinného rázu. 
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V plochách nezastavěného území je touto změnou přehodnoceno jejich nepřípustné využití z hlediska 
umisťování staveb. Stanovení těchto podmínek je navrženo pro vybrané plochy vymezené územním plánem s 
ohledem na její funkční využití. 
 
Pro plochy krajinné zeleně se kromě přípustných staveb (pěší komunikace, cyklistické stezky, hippostezky, 
stavby drobné architektury, trasy a zařízení technické infrastruktury) nepřipouští umisťování ostatních staveb, 
včetně oplocení, z důvodu veřejného zájmu. 
 
Pro plochy zemědělské se kromě přípustných staveb (stavby nezbytně nutné pro myslivost a ochranu přírody, 
zemědělské účelové cesty, pěší komunikace, cyklistické stezky, hippostezky, trasy a zařízení technické 
infrastruktury) nepřipouští umisťování ostatních staveb, včetně oplocení, z důvodu veřejného zájmu. 
 
Nepřípustnost umisťování staveb v plochách krajinné zeleně a plochách zemědělských vychází z jedinečnosti 
stávajícího krajinného rázu obce Milonice. Volná krajina mezi zastavěným územím a lesy obklopující obec 
vytváří jedinečný přechodový přírodní prvek, který zůstal dodnes nezastavěn. Návrh územního plánu tento 
zachovalý obraz krajiny stabilizuje a chrání v podobě regulativů nepřipouštějících novou výstavbu objektů 
v nezastavěném území obce Milonice. Přípustné jsou pouze stavby a zařízení pro lesnictví, vodní hospodářství, 
pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní (účelové a pěší komunikace, hippostezky a cyklistické 
stezky) a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro realizaci 
drobné architektury. 
 
 
Zdůvodnění koncepce dopravního řešení 
 
Silniční síť – výhledové řešení, dopravní závady 
 
Uvedení územního plánu Milonice do souladu nadřazenou územně plánovací dokumentací - ZÚR JMK 
 
ZÚR JMK vymezuje územní rezerva kapacitní silnice R43 Brno – Moravská Třebová (E461) v úseku dálnice D1 
– Kuřim – Lysice jako dálnici  RDS34  D43 Kuřim – Lysice ve variantě B Varianta „Optimalizovaná MŽP“. 
Správního území obce Milonice se týká územní rezerva RDS34-B – D43 Kuřim – Lysice. 
 
Změna územního plánu Milonice vymezuje územní rezervu R1 koridoru dopravy silniční, která zpřesňuje 
územní rezervu RDS34-B – D43 Kuřim – Lysice vymezenou ZÚR JMK. 
 
Územní rezerva koridoru je vymezena v šířce 100 m od osy dálnice na obě strany (celkem tedy 200 m) dle 
studie "Optimalizace trasy R43 v úseku Kuřim - Skalice nad Svitavou", Ing. Jiří Kalčík, PROJEKTOVÉ 
STŘEDISKO, 03/2015. Do území obce Milonice zasahuje tento koridor pouze okrajově, a to v západní části 
území. 
 
Změna Mi3 navrhuje vymezení nové zastavitelné plochy Z11 pro silniční dopravu. 
 
Důvodem změny je zajištění přípravy stavby I/43 Milonice - „Odbočovací pruh“, která je součástí záměru „I/43 
odstraňování dopravních závad“ a spočívá v rekonstrukci a rozšíření stávající křižovatky silnic I/43 a III/37715. 
Celková úprava je cca 0.325 km. 
 
Záměr spočívá v rekonstrukci a rozšíření stávající křižovatky přidáním odbočovacího pruhu vlevo na silnici I/43 
s úpravou svahů silnice, odvodnění, bezpečnostních opatření a opravou navazující místní komunikace do 
Závisti na k.ú. Milonice. 
 
V územním plánu Milonice nemohl byt tento záměr zohledněn, neboť v době jeho zpracování bylo prioritou 
kraje vybudování komunikace pro převedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se jedná o dlouhodobý záměr, majetkový správce silnice I/43 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
přistoupil v současné době k úpravám stávající silnice I/43, která vykazuje množství bodových závad. 
Prostřednictvím změn územních plánu obcí si investor zajišťuje podmínky pro jejich realizaci, která spočívá ve 
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vymezení plochy dopravy odpovídající konkrétní úpravě, vymezení veřejně prospěšné stavby s možností 
vyvlastnění, stanovení podmínek apod. Podkladem pro návrh změny ÚP byla dokumentace pro ÚR zpracovaná 
firmou PK OSSEENDORF s.r.o., Brno, zodpovědný projektant Ing. Smrž, s datem 05/2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Při přípravě realizace tohoto záměru je nutná koordinace se záměrem vedení trasy splaškové kanalizace z obce 
Závist na společnou ČOV Milonice. Tento záměr je z hlediska územního plánu řešen změnou Mi4. 
 
 
Zdůvodnění koncepce technické infrastruktury 
 
Kanalizace 
 
V obci není vybudována splašková kanalizace, kromě úseku realizovaném v rámci rekonstrukce silnice I/43. 
Z hlediska splaškové kanalizace má obec zpracovanou projektovou dokumentaci na kanalizaci a ČOV. V 
platném ÚP Milonice je navržená ČOV uvažována pouze pro odkanalizování obce Milonice. 
 
Mezi obcí Milonicemi a Závistí byla dohodnuta nová koncepce odkanalizování obou obcí. Tato dohoda o 
společné ČOV a přivedení splaškové kanalizace z obce Závist do navrhované splaškové kanalizace obce 
Milonice vyvolala změnu PRVK JMK a byla zapracována do platného územního plánu Závist. 
 
Změna PRVK JMK k 03/2014 
předpokládá, že v obci Závist bude vybudována nová splašková kanalizační síť a veškeré splaškové odpadní 
vody budou odvedeny přivaděčem situovaným souběžně se silnicí I/43, mezi silnicí a bezejmenným potokem 
do kanalizační sítě obce Milonice a budou čištěny na výhledové ČOV Milonice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JMK - výřez 
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Změnou Mi4 je navrženo vedení splaškové kanalizace z obce Závist, s napojením na navrhovanou síť 
splaškové kanalizace dle ÚP Závist, do obce Milonice.  
 
Navržena je trasa gravitační kanalizace podél svodnice, bezejmenného potoku vpravo, v údolnici  pod silnicí 
směrem do Brna, přes tzv. mokřad  a křížení se silnicí do Újezdu u Černé Hory. Dále pak po pravé straně 
potoka Lažánka před obec Milonice. Zde je vzhledem k předpokládané niveletě nové gravitační kanalizace a 
niveletě stávající kanalizace v silnici I/43 (rozdíl cca 3m) nutné dál splaškové vody čerpat. Z navrhované čerpací 
stanice (ČS) je výtlak veden kolmo na svah a pod silnicí I/43, kde bude zaústěna do koncové šachty kanalizace. 
Splašková gravitační kanalizace obce Milonice musí být prodloužena podél silnice I/43 o 1 pole tak, jak je zřejmé 
z grafické přílohy.  
 
Pro obec Milonice je navržena ČOV pro 350 EO, což je v souladu s navrženým rozvojem obce (190 obyvatel 
stav + 155 obyvatel nových + menší vybavenost a služby). Obec Závist navrhuje rozvoj obce (135 obyvatel stav 
+ 102 obyvatel nových) na cca 240 EO. Pro kapacitnější ČOV (700 EO) bude zapotřebí přepracovat stávající 
projektovou dokumentaci. Z hlediska potřebné velikosti plochy pro ČOV je možno konstatovat, že plocha 
navržená platným ÚP je dostatečná. Tento předpoklad vychází z úvahy, že velikosti navržených objektů 
přepočítané na 700 EO jsou: denitrifikace +10m2, aktivace + 20m2, nádrž na kal + 12m2, dosazovací nádrž 
+10m2. Tj. celková potřebná plocha se z 242,5 m2 zvětší na cca 300 m2, což se do plochy vymezené ÚP o 
velikosti cca 650 m2 dá umístit. 
Ochranné pásmo kanalizační stoky je dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění 1,5m od líce potrubí na 
každou stranu pro profil do DN 500 včetně. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 
mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 
líce zvyšují o 1,0 m. 
 
Ochranné pásmo ČOV je schválenou prováděcí dokumentací (stavební povolení) stanoveno na 25 m. 
 
Navrhovaná trasa splaškové kanalizace bude křížit silnici III/37715. V předpokládané trase kanalizace je 
připravována úprava křižovatky I/43 se silnicí III/37715. Tento záměr je z hlediska územního plánu řešen 
změnou Mi3. Při přípravě realizace obou záměrů je nutná vzájemná koordinace 
 
 

11. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch 

 
Zastavěné území a zastavitelné plochy jsou v  územním plánu využity pro škálu funkčních složek tak, aby 
odpovídaly stávajícím i budoucím požadavkům na komplexní fungování sídla.  
 
Změnou Mi3 je vymezena nová zastavitelná plocha Z11. Tato zastavitelná plocha je vymezena pro potřeby 
silniční dopravy. Nová plocha zajistí možnost rekonstrukce a rozšíření stávající křižovatky na silnici I/43. Kromě 
přidání odbočovacího pruhu dojde k úpravě svahů silnice, jejího odvodnění, vybudování bezpečnostních 
opatření a opravě navazující místní komunikace do Závisti. 
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12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 
odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení 

 
Nad rámec ZÚR JMK změna územního plnu Milonice nevymezuje žádné záležitosti nadmístního významu. 
 
 

13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na 
pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 
 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny územního plánu na zemědělský půdní 
fond (ZPF) je provedeno ve smyslu: 
 Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších právních předpisů; 
 Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, 
 Společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru horninového a půdního 

prostředí MŽP – „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond 
v územním plánu“ 

 
 
Agronomická kvalita půd 
 
Změnou Mi3 jsou dotčeny zemědělské půdy s hlavní jednotkou 47 a 41, které jsou zařazeny do IV. a V. třídy 
ochrany ZPF. 
 
Investice do půdy 
 
Změnou Mi3 nejsou dotčeny pozemky s realizovanými investicemi do půdy. 
 
Zdůvodnění vhodnosti záboru ZPF 
 
Plochy dopravy silniční – rozšíření komunikace I/43 
 
Lokalita 13 
 
Důvodem změny je zajištění přípravy stavby „I/43 Milonice, odbočovací pruh“, která je součástí záměru „I/43 
odstraňování dopravních závad“ a spočívá v rekonstrukci a rozšíření stávající křižovatky silnic I/43 a III/37715. 
 
Záměr výstavby spočívá v rekonstrukci a rozšíření stávající křižovatky přidáním odbočovacího pruhu vlevo na 
silnici I/43 s úpravou svahů silnice, odvodnění, bezpečnostních opatření a opravou navazující místní 
komunikace do Závisti na k.ú. Milonice. 
 
Jedná se o stavbu ve veřejném zájmu. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF 
 
Katastrální území Milonice u Lipůvky 
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I. II. III. IV. V. 

13 Rozšíření silnice I/43 0,090 0,082 Orná, TPP    0,074 0,008 0,000 

CELKEM 0,090 0,082      0,074 0,008 0,000 

 
 
Z hlediska záboru ZPF se jedná o zábor nad rámec stávajícího platného ÚP Milonice vyvolaný změnou Mi3. 
 
Nejedná se o změnu původního funkčního využití platného ÚP Milonice. 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
 
Změnou ÚP Milonice nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa. 
 
 

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

 
Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo Pořizovateli zasláno sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR 
jako majetkového správce dálnic a silnic I. třídy, zn. 001180/11300/2018 z 15.08.2018, ve kterém bylo mimo 
jiné uvedeno, že změna Mi3 vychází z jejich požadavku, který byl splněn a dále že byla změna Mi4 
koordinována se záměrem úprav křižovatky silnici I/43 a III/37715 se závěrem, že k předloženému návrhu 
změny ÚP Milonice nemá tento subjekt námitky.  
 
Pořizovatel toto podání nevyhodnotil jako námitku, neboť se jedná pouze o sdělení ve smyslu “vzato na 
vědomí“, z tohoto důvodu nebude rozhodováno o námitce ve smyslu § 54 stavebního zákona. 
 
Námitky ve lhůtě 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly tedy uplatněny. 
 
 

15. Vyhodnocení připomínek 

 
Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny žádné připomínky. 
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G R A F I C K Á  Č Á S T  
( s a m o s t a t n ě )  
 
 
O.1 Koordinační výkres 1 : 5 000 
 
O.2 Širší vztahy 1 : 20 000 
 
O.3  Předpokládané zábory půdního fondu a PUPFL 1 : 5 000 
 
 
 


