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Úvod 

Územní plán Olomučany byl vydán dne 21.06.2012 Opatřením obecné povahy a nabyl 
účinnosti dne 08.07.2012 (dále ÚP Olomučany). Návrh ÚP Olomučany byl zpracován podle 
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcích předpisů platných v době 
projednání návrhu ÚP Olomučany. Změna tohoto ÚP vydána nebyla. 

ÚP Olomučany je zveřejněn na webových stránkách Města Blansko na adrese: 

http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582166 

Součástí této Zprávy o uplatňování UP Olomučany (dále Zpráva) jsou pokyny pro zpracování 
návrhů změn územního plánu. Jedná se o první Zprávu po vydání ÚP.  

 

1. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ 

VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL 
ÚZEMNÍ PLÁN VYDÁN A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEPŘEDPOKLÁDANÝCH NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA 
UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

1.1 ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění platném v době zpracování ÚP. Zastavěné území je vyznačeno ve všech výkresech 
grafické části. Na území Na území obce je vymezeno celkem 34 samostatných zastavěných 
území – vlastní obec a 33 menších zastavěných území. 

Zastavěné území bude aktualizováno případnou změnou ÚP.  

1.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A 
ROZVOJE JEHO HODNOT 

V koncepci rozvoje území byly stanoveny hlavní cíle rozvoje území, které jsou postupně 
naplňovány. Obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot jsou respektovány. 

1.3 VYHODNOCENÍ VYUŢITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH 
PŘESTAVBY  

1.3.1 Zastavitelné plochy 

V ÚP byly vymezeny níţe uvedené zastavitelné plochy: 

Plochy smíšené obytné:  

Bs1    Plocha smíšená obytná v severozápadní části obce, ozn. jako Z-II 

Bs2    Plocha smíšená obytná v severozápadní části obce, ozn. jako Z-II 

Bs3    Plocha smíšená obytná v severní části obce, ozn. jako P-I 

Bs4    Plocha smíšená obytná v severní části obce , ozn. jako P-I 

Bs5    Plocha smíšená obytná v severní části obce, ozn. jako P-I 

Bs6    Plocha smíšená obytná v západní části obce, ozn. jako Z-IV 

Bs7    Plocha smíšená obytná v severozápadní části obce, ozn. jako Z-III 

http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582166
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Bs8    Plocha smíšená obytná v severozápadní části obce, ozn. jako Z-III 

Bs9    Plocha smíšená obytná v západní části obce, ozn. jako Z-IV, P-II 

Bs10  Plocha smíšená obytná v západní části obce, ozn. jako Z-XI 

Bs11  Plocha smíšená obytná ve východní části obce, ozn. jako Z-V 

Bs12  Plocha smíšená obytná ve východní části obce, ozn. jako Z-VI 

Bs13  Plocha smíšená obytná v západní části obce, ozn. jako Z-VII 

Bs14  Plocha smíšená obytná v jiţní části obce, ozn. jako Z-X 

Bs15 Plocha smíšená obytná v jiţní části obce, ozn. jako Z-VIII 

 

Plochy rekreace (individuální): 

Ri1 Plocha rekreace zaměřená na individuální rekreaci v severovýchodní části obce Z-I 

Ri2 Plocha rekreace zaměřená na individuální rekreaci v severovýchodní části obce Z-II 

 

Plochy výroby a skladování: 

Vd1  Plocha výroby a skladování určená k umístění drobné výroby a sluţeb, v jihovýchodní 
části obce Z-IX 

Při zjišťování aktuálního stavu vyuţití území bylo zjištěno, ţe pozemky p.č. 1295/1 a část 
774/1  v k.ú. Olomučany, navazující na stávající výrobní areál Pily Olomučany, jsou trvale 
uţívány pro účely skladování dřeva. V ÚP tyto pozemky byly zařazeny do stávajícího 
funkčního vyuţití dle druhu pozemku tj. trvale travní porosty (plochy ZK) a orná půda  (plochy 
Zp), ačkoliv byly dlouhodobě uţívány pro výše uvedené účely. Vyuţití těchto pozemků bude 
prověřeno dle záměrů vlastníka pozemku Změnou ÚP.  

 

Vyuţití zastavitelných ploch ke dni 09.06.2016: 

       

 

Plochy dle 
funkčního 
využití v m2    

Aktuální 
využití k 
09.06.2016 

Aktuální 
využití v % 

Označení lokality 

smíšené 
obytné Bs 

občanské 
vybavení O 

průmyslová 
výroba Vd 

rekreace 
Ri 

  

Z-I (Ri1) 0 0 0 1910 0 0 

Z-II (Ri2) 0 0 0 5700 0 0 

Z-II (Bs1,Bs2,Q2) 23020 0 0 0 0 0 

Z-III (Bs7,Bs8, Q2) 26375 0 0 0 0 0 

Z-III (Ovv1, Ovs2) 0 9425 0 0 0 0 

Z-IV (Bs6, Bs9, Q2) 10780 0 0 0 1755 16 

Z-V (Bs11) 10710 0 0 0 4238 40 



Zpráva o uplatňování ÚP Olomučany se zadáním změn 

6 
 

Z-VI (Bs12, Q3) 13400 0 0 0 0 0 

Z-VII (Bs13) 1350 0 0 0 0 0 

Z-VIII (Bs15) 2265 0 0 0 0 0 

Z-VIII (Ovs3, Q4) 0 16035 0 0 0 0 

Z-IX (Vd1) 0 0 13650 0 0 0 

Z-X (Bs14) 5640 0 0 0 0 0 

Z-XI (Bs10) 7180 0 0 0 0 0 

       

       

Plochy celkem v m2 100720 25460 13650 7610 147440  

Aktuální využití v m2                 5993 0 0 0 5993  

Aktuální využití v % 6 0 0 0 4  

 

V ÚP bylo celkem vymezeno 14,744 ha zastavitelných ploch, z nichţ je aktuálně 
vyuţito pouze 0,599 ha  tj. 4%. 

Z vymezených zastavitelných ploch jsou vyuţity zčásti pouze plochy bydlení, 
z celkových ploch pro bydlení 10,07 ha je aktuálně vyuţito pouze 0,599 ha tj. 6 %.  
Plochy občanského vybavení, výroby, veřejných prostranství a plochy rekreace dle 
výše uvedené tabulky dosud vyuţity nejsou.  

 

1.3.2 Plochy přestavby 

V ÚP jsou vymezeny 2 plochy přestavby, které jsou označeny P-I aţ P-II: 

- P-I Plochy obytné smíšené Bs3, Bs4, Bs5, plocha veřejných prostranství Q1 -  3,322 
ha 

- P-II Plocha obytné zástavby smíšené Bs9, plocha občanské vybavenosti Ovv1, 
plocha veřejných prostranství Q2 - 1,851 ha 

 
Plocha přestavby P- I je částečně vyuţita v části označené jako plocha Bs4 v rozsahu 
0.134 ha, coţ je 4%, plocha P2 je vyuţita  v části plochy Bs9 v rozsahu 0,337ha, t.j cca 
18%. 

 

Předpokládá se, ţe pasivita vlastníků pozemků a jejich dosavadní nezájem o vyuţití 
zastavitelných ploch bude předmětem prověření další aktualizace ÚP Olomučany, kde se 
bude prověřovat vyřazování některých takto dlouhodobě nevyuţitých zastavitelných ploch 
bez hrozby sankce ve smyslu ustanovení §102 SZ. 
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1.4 VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Plochy sídelní zeleně nejsou vymezeny. Pozemky sídelní zeleně jsou součástí ostatních 
ploch s rozdílným způsobem vyuţití. Veřejná zeleň je součástí ploch Q – plochy veřejných 
prostranství a O – plochy občanské vybavenosti, zahrady jsou především součástí ploch Bs 
– plochy smíšené obytné. Navrţena je nová plocha zahrad a sadů – Zs. 

 

1.5 VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

1.5.1 Dopravní infrastruktura 

1.5.1.1 Silniční doprava 

Silniční síť v řešeném území je stabilizována. 

Stávající místní komunikace jsou v území stabilizované ve svých polohách. V souvislosti s 
navrţenými zastavitelnými a přestavbovými plochami byly vymezeny plochy pro průchod 
nových místních komunikací, které budou zabezpečovat dopravní obsluţnost především 
smíšených obytných ploch v rámci ploch veřejných prostranství. 

Místní komunikace zatím nebyly realizovány, je pouze znám záměr návrhu místní 
komunikace v ploše veřejného prostranství Q1, zajišťující obsluhu budoucích RD 
v ploše Bs1. 

1.5.1.2 Doprava v klidu 

Současná parkovací stání, která jsou součástí ploch veřejných prostranství, jsou 
respektována. Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se předpokládá 
především na vlastních pozemcích rod. domů (garáţe, zahrady). 

1.5.1.3 Autobusová doprava 

Koncepce autobusové dopravy zůstane zachována dle aktuálního stavu. 

I.5.1.4 Účelová doprava 

Stávající účelové komunikace jsou respektovány ve svých polohách včetně zemědělských a 
lesních cest, které zabezpečují přístup k pozemkům. Nové účelové komunikace navrţeny 
nejsou. 

I.5.1.5 Veřejná doprava 

Systém veřejné dopravy, která je zajišťována autobusovými linkami, bude respektován. 

V souvislosti se zmírněním dopravní závady – tj. stísněnými šířkovými poměry na 
komunikaci mezi kostelem a napojením na silnici III/37444, je navrţeno posunutí zastávky 
autobusu (v současnosti u školy) o cca 100 m níţe po silnici III/37444 tak, aby přímo 
navazovala na upravený chodník /schodiště, vedoucí přímo od prostoru u kostela. 

Záměr nebyl realizován.     

I.5.1.6 Pěší a turistická doprava 

Je navrţeno vybudování chodníků podél průtahu silnice III/37444.  

Síť turistických značených cest je stabilizována. 

Nejsou navrţeny další nové samostatné komunikace pro cyklistickou dopravu. 
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1.5.2 Koncepce technické infrastruktury 

Stávající plochy a vedení technické infrastruktury jsou zachovány ve svých polohách. Do 
stávajících ploch technické infrastruktury – T jsou zařazeny současná vodárenská zařízení 
(VDJ Olomučany a úpravna vody Adamov v Josefovském údolí). Nově je navrţena plocha 
pro ČOV na severním okraji katastru. 

I.5.2.1 Zásobování elektrickou energií 

V řešeném zájmovém území katastru obce Olomučany se výrobny v současné době 
nenacházejí. 

Vedení přenosové soustavy v napěťové hladině 220 a 400 kV nejsou v území navrhována. 

Na severním okraji k.ú. je trasováno výhledové dvojité napájecí vedení distribuční soustavy v 
napěťové hladině 2 x 110 kV, spojující stávající rozvodnu R110/22kV v Blansku a 
navrhovanou R110/22kV v Rozstání. V současné době je toto vedení provozované v 
napěťové hladině 22kV a zásobuje komplex ČKD. 

Pozn. Ve správním území je dle ZÚR JMK navrţen koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání 
(Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV, který bude upřesněn 
samostatnou změnou – viz. kap. 3.2. 

Systém zásobování obce je respektován.  

Jsou navrţeny dvě trafostanice TS12 a TS13. K oběma je navrţena nová přípojka VN. 
Trafostanice ani přípojka nebyly zatím realizovány. 

I.5.2.2 Koncepce zásobování plynem 

Systém zásobování obce změním plynem je respektován, veškeré poţadavky na dodávku 
potřebného mnoţství zemního plynu vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit prostřednictvím 
stávající distribuční sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit případně k jednotlivým 
odběratelům. 

I.5.2.3 Koncepce zásobování vodou 

Stávající systém zásobování vodou napojený na vodovod Klepačov, resp.Blansko je 
respektován. Stávající vodovodní trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou slouţit 
pro zásobování vodou ploch určených k nové zástavbě. 

1.5.2.4 Odkanalizování území 

Z hlediska koncepce bude kanalizační systém v obci provozován jako oddílný. V obci bude 
vybudována nová podtlaková splašková kanalizace. Stávající kanalizační řady budou vyuţity 
pro účely odvedení dešťových vod. Na severním okraji zastavěného území obce při silnici III. 
třídy směr Blansko je navrţena plocha pro umístění ČOV. 

Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou a splaškovou kanalizací, v místech bez 
dešťové kanalizace budou dešťové vody zasakovány v zasakovacích systémech na 
pozemcích vlastníků.  

Navrţené řešení bylo realizováno částečně (viz níţe kap.1.7) 

I.5.2.5 Koncepce hospodaření s odpady 

Nebude měněna. 
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1.5.3 Občanské vybavení 

Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území stabilizovaná a jsou respektována v 
současných plochách.  

Jsou navrţeny 3 samostatné plochy: 

 Ovv1  Plocha občanského vybavení zaměřená na veřejnou vybavenost – správa a 
vzdělání,  ve východní části obce, ozn. jako  Z-III, P-II 

Aktuálně není vyuţita. 

 Ovs2 Plocha občanského vybavení zaměřená na veřejnou vybavenost - sport, ve 
východní části obce, ozn. jako  Z-III 

V současné době je vyuţívána s areálem rybníka, není však dosud vyuţita v 
zamýšleném stavu   

 Ovs3 Plocha občanského vybavení zaměřená na veřejnou vybavenost - sport, v jiţní 
části obce, ozn. jako Z-VIII 

Aktuálně není vyuţita. 

1.5.4 Veřejná prostranství 

Jsou navrţena níţe uvedená veřejná prostranství: 

Q1  Plocha veřejných prostranství Z-II, P-I 

Q2  Plocha veřejných prostranství Z-III, Z-IV, P-II 

Q3  Plocha veřejných prostranství Z-VI 

Q4  Plocha veřejných prostranství Z-VIII 

Q7 Plocha veřejných prostranství (u hřbitova) 

Aktuálně je částečně řešeno pouze veřejné prostranství Q1 v souvislosti 
s umísťováním zástavby v ploše Bs1. Ostatní zatím nejsou vyuţita. 

 

1.6 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

Koncepce uspořádání krajiny vychází z respektování stávajícího stavu, který je doplněn o 
návrh ploch zatravnění z důvodu erozního ohroţení, návrh obnovy a doplnění alejí a v 
místech poţadované vyšší ochrany krajiny návrh přírodních ploch. 

ÚP respektuje přírodní hodnoty území. S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného 
území nejsou v krajině navrhovány ţádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro 
dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. 

Pro udrţení a posílení ekologické stability území je vymezen územní systém ekologické 
stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu vyuţití území ploch zásad vyuţívání krajiny. 

Rozvoj obce není v konfliktu s koncepcí uspořádání krajiny. Vymezený územní systém 
ekologické stability není výstavbou narušován. Rozvojem obce nedochází ke zhoršování 
prostupnosti krajiny, ani nejsou narušeny moţnosti budovat protierozní a protipovodňová 
opatření. 

1.7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

V ÚP jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům či 
stavbám vyvlastnit. 
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#/1 Vybudování místní komunikace 

#/2 Vybudování vodovodu 

#/3 Vybudování oddílné splaškové a dešťové kanalizace 

#/4 Vybudování STL plynovodu 

#/5 Vybudování vedení VN 22 kV včetně nových trafostanic 

#/6 Vybudování vedení VVN 110 kV, koridor TE24 vyplývající ze ZÚR JMK 

#/8 Vybudování pěší komunikace 

V rámci opravy havárie jednotné kanalizace na Raškách byla vybudována oddílná 
kanalizace v delce cca 75 m od RD č.p.85 po RD č.p.178 na pozemku p.č.728 

Z pozemku p.č. 729/11 po pozemcích p.č. 729/20, 728, 1484/1 ,tj. nová zástavba na 
Poustkách po křiţovatku s krajskou silnicí u základní školy byla provedena rekonstrukce 
stávajícího vodovodu. 

Na pozemku p.č. 1522, v lokalitě Za Mlýnem, byla zrekonstruována místní komunikace 

Podél průtahu silnice III/37444. byl rekonstruován chodník v délce cca 180 m. 

 

Veřejně prospěšná opatření: 

VPO1 Zaloţení prvků ÚSES 

VPO2 Zatravnění 

Veřejné prospěšná opatření nebyla zatím realizována. 

Proběhla revitalizace veřejné zeleně v horní části obce na pozemcích p.č. 341/1, 848/1. 

 

V ÚP byly dále navrţeny veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo: 

$/1 Vybudování veřejného prostranství   

$/2 Vybudování sportovně rekreačního areálu 

Veřejné prospěšné stavby nebyly plně zatím realizovány. Na pozemku p.č. 848/1 bylo 
vybudováno dětské hřiště. 

1.8 PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV 

V ÚP byly zakresleny plochy územních rezerv ploch smíšených obytných pouze v hlavním 
výkrese. Ve výroku v textové části ani ve výkrese základního členění uvedeny nejsou. 

Potřeba vymezení územních rezerv bude prověřena změnou označenou Ol8. Pokud 

budou rezervní plochy ponechány, bude jejich potřeba zdůvodněna a bude stanoveno jejich 
moţné budoucí vyuţití včetně podmínek pro jeho vyuţití. 

 

1.9 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ 
JEJICH VYUŢITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ 

K prověření územní studií je navrţena část zastavitelné plochy Z-III, zahrnující tyto lokality: 

Plochy smíšené obytné: Bs7, Bs8 

Plochy veřejných prostranství (části): Q2 

Plochy občanského vybavení: Ovv1 

Lhůta zpracování územní studie je 4 roky od vydání ÚP Olomučany. 
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Pro lokalitu Z-III bylo zpracováno zadání a návrh studie, který však nebyl Pořizovatelem 
schválen jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Vzhledem k charakteru 
území a aktuální parcelaci pozemků Pořizovatel doporučil prodlouţit lhůtu pro pořízení 
územní studie. Prodlouţení lhůty bude předmětem řešení změny Ol8. 

1.10 VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK 

ÚP Olomučany byl zpracován podle stavebního zákona, ve znění platném do 31.12.2012. 
Od 01.01.2013 byl stavební zákon novelizován. Podle přechodných ustanovení čl. II zákona 
č.350/2012 Sb. musí být při nejbliţší aktualizaci nebo změny ÚP vypuštěny části, které podle 
stavebního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou být 
součástí územního plánu. 

Z kapitoly I.2.2.2 „Území s archeologickými nálezy“ vypuštěny podmínky týkající se 
povinnosti oznámení. Odstavec bude nahrazen větou ve znění: „respektovat území 
s archeologickými nálezy“, neboť území s archeologickými nálezy (dále UAN) jako jev č.16 
dle Přílohy č.1 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění, byl poskytnut úřadu územního 
plánování Národním památkovým ústavem (dále NPÚ) jako jeden z údajů o území. Podle 
NPÚ prostorové vymezení UAN odráţí stav současného poznání území z hlediska 
archeologie. Řešené území podle poskytnutých údajů je součástí UAN kategorie III, tj. 
území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doloţen výskyt archeologických nálezů, 
ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak vyuţito člověkem a proto existuje 50% 
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů. V některých částech území bylo 
lokalizováno UAN kategorie I. a II. Podle NPU je na celém zájmovém území v kategoriích 
UAN I – III nutno dodrţovat ustanovení vyplývající z §21-24 zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, v platném znění, tzn., ţe i v území jak s UAN I tak s UAN III je nutno 
respektovat §22 tohoto zákona tj. povinnost oznámit záměr provádět zemní práce, při nichţ 
můţe být objeven archeologický nález Archeologickému ústavu. 

Území s archeologickými nálezy je tzv. vstupním limitem v území, který je součástí Územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko, a který má být zohledněn 
v územně plánovací dokumentaci. Povinnost oznámení záměru provádět zemní práce, při 
nichţ můţe být objeven archeologický nález, vyplývá z výše uvedeného zákona a nemůţe 
být uveden ve výrokové části ÚP.  

Z hlediska legislativního došlo k novelizaci stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, coţ 
se v případě ÚP Olomučany týká především uplatňování předkupního práva u veřejně 
prospěšných staveb (není uveden v čí prospěch) a vyloučení umísťování staveb, zařízení a 
jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Tyto podmínky 
vyplývající z novely SZ budou řešeny změnou Ol8. 

V uplynulém období byla vydána aktualizace politiky územního rozvoje. Změny se týkají 
především republikových priorit udrţitelného rozvoje území, dále byl z politiky vypuštěn 
koridor konvenční ţelezniční dopravy ŢD7 Pardubice – Česká Třebová – Brno. Poţadavky 
na změnu územního plánu z hlediska souladu s politikou územního rozvoje jsou uvedeny v 
kap. 3. této Zprávy. 

Dále došlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace 
vydána, z důvodu vydání nadřazené územně plánovací dokumentace. Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZUR JMK) byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského 
kraje dne 05.10.2016 na jeho 29. Zasedání usnesením č. 2891/16/Z29 a nabyly účinnosti 
dne 03.11.2016.  

Podle § 54 odst.5) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s 
územně plánovací dokumentací (ÚPD) následně vydanou krajem a následně schválenou 
politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které 
jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou 
územního rozvoje. Povinnost zapracovat ZÚR JMK do územních plánů vyplývá z  §55 odst. 
3) stavebního zákona, kde se uvádí, ţe pokud nelze rozhodovat v území na základě § 54 
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odst. 4 a 5, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho 
změny a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního 
plánu se v tomto případě nezpracovávají. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na 
udrţitelný rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací 
dokumentací kraje nezpracovává. 

Návrh změny obsahující uvedení souladu Územního plánu Olomučany se ZÚR JMK 
bude zpracován na základě samostatného  usnesení  č.10 Zastupitelstva obce 
Olomučany  ze dne 09.03.2017.  

 

1.11 UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Při naplňování ÚP Olomučany od doby jeho vydání do schválení této Zprávy nebyly zjištěny 
negativní dopady na udrţitelný rozvoj území. 

 

2. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚZEMNÍM PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ 
Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko 2016 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou 
působností Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z prosince 2016 byly určeny problémy k řešení 
v ÚPD. Při určování problémů se vycházelo ze SWOT analýzy (slabé stránky a hrozby), 
problémových listů jednotlivých obcí (tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve 
kterých byla vyhodnocována vyváţenost pilířů udrţitelného rozvoje na základě klíčových 
faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů záměrů.  

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující 3 
listy, z nichţ list č.2 je zaměřen na problémy k řešení v ÚPD a střety. 

Podle vyhodnocení vyváţenosti vztahů územních podmínek má obec Olomučany hodnocen 
pilíř příznivé ţivotní prostředí a soudrţnost obyvatel hodnocen kladně, hospodářský rozvoj je 
hodnocen spíše negativně. Ačkoliv jsou hodnoceny hospodářské podmínky charakterizované 
niţším podílem ekonomicky aktivních osob vyjíţdějících za prací a niţším podílem 
nezaměstnaných neţ je průměr v ORP, pozitivně, ostatní klíčové faktory a indikátory jsou 
negativní (niţší daňová výtěţnost, méně ekonomicky atraktivní území). Klíčové faktory 
charakterizující např. vodní reţim, ochranu přírody a krajiny jsou pozitivní. Do části území 
zasahuje CHKO Moravský kras. V území se nachází vodní toky. Dále jsou pozitivně 
hodnoceny klíčové faktory – sociodemografické podmínky (růst počtu obyvatel kladný 
přirozený přírůstek apod.) a veřejná infrastruktura. Je zde registrován vyšší podíl ploch 
občanské vybavenosti a podíl rekreace. 

Ve správním území nebyly zjištěny střety záměrů se stávajícími limity vyuţití území ani 
vzájemné střety záměrů.  

Problémy, které byly zjištěny v řešeném území, jsou řešeny v platném ÚP, poţadavky 
na řešení nových problémů pro platný ÚP z ÚAP ORP Blansko 2016 nevyplývají. 

 

Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále ÚAP JMK) z roku 2015 je 
řešené území dotčeno návrhem prvků ÚSES nadmístního významu: 

Nadregionální biokoridory NRBK 03 MB, NRBK04 MB a NRBK04 MH, nadregionální 
biocentrum NRBC04, regionální biocentrum RBC 037 a RBC 195.  
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Prvky ÚSES byly v ZÚR JMK upřesněny a jinak označeny: 

Nadregionální biocentrum NRBC 31, NRBC 2012 Suchý a Pustý ţleb, nadregionální 
biokoridory K 130MB , K 129MB, K 129MH, regionální biokoridory RK 1468B, RK 1416A, 
regionální biocentrum RBC JM15 Pokojná a RBC 363 Jelení skok.  

V době zpracování ÚP byly platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které 
byly vydány na 25. zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011. Dle 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012 však byly zrušeny, tj. ve stejný 
den, kdy byl vydán ÚP Olomučany. Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP 
zohledněny a upřesněny a označeny dle tehdy platných ZÚR JMK. 

Dále řešeným územím (severní část k.ú.)  prochází záměr vedení VVN označený jako TE 22 
(v návrhu ZUR JMK označen jako TEE19).  

Podle výkresu ÚAP JMK byl zjištěn střet ostatních záměrů s ochranou přírody. Je třeba 
posoudit reálnost záměrů na provedení změn v území v souvislosti s limity vyuţití území a se 
stávajícím vyuţitím území a dále hledat převaţující veřejný zájem nebo navrhovat 
kompromisní řešení. 

Dále byla v k.ú. Olomučany (západní část) zjištěna dopravní závada spočívající v 
nevyhovujících technických parametrů ţelezniční trati č. 260 Brno – Letovice ( Česká 
Třebová). Ţelezniční trať č. 260, která je zařazena do evropských magistrál, nevyhovuje 
svými parametry podmínkám pro dosaţení potřebné vyšší rychlosti ve vztahu ke standardům 
poţadovaným na evropských ţelezničních magistrálách podle dohody AGC. Dle ÚAP je 
poţadováno prověření územního vymezení koridoru pro případné výhledové vedení nové 
trati v poţadovaných parametrech. V ÚP byla ţelezniční trať zatím stabilizována. 

Dále byla v k.ú. Olomučany zjištěna hygienická závada – jedná se o území, kde bylo zjištěno 
velmi silně znečištěné ovzduší.  Podle poţadavků na odstranění nebo omezení této závady 
je třeba podporovat zlepšení kvality ovzduší, zejména realizací komunikací vyšší třídy a 
postupným nahrazováním stávajících imisních zdrojů technicky dokonalejšími a dále 
realizovat opatření ke sniţování znečištění ovzduší obsaţená v koncepčních dokumentech 
Jihomoravského kraje. Jiné závady a problémy nebyly v řešeném území zjištěny. 

Jiné záměry ani problémy pro správní území Olomučany z ÚAP JMK nevyplývají. 

Poznámka Pořizovatele: 

Změnami ÚP nebude řešeno odstranění nebo omezení této závady ( nutnost zlepšení kvality 
ovzduší, zejména realizací komunikací vyšší třídy a postupným nahrazováním stávajících 
imisních zdrojů technicky dokonalejšími a dále realizovat opatření ke sniţování znečištění 
ovzduší obsaţená v koncepčních dokumentech Jihomoravského kraje), neboť Pořizovatel 
neeviduje ţádné podklady týkající se dané problematiky. V ÚAP ORP Blansko ve znění 
aktualizace 2016 ţádný údaj o dané zátěţi ve správním území obce Olomučany není 
uveden.  

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

3.1 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen 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.  

Podle aktualizovaného podkladu patří obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části ORP 
Blansko do metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou 
dynamikou krajského města. Je to území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a 
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ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam. Rozvojově 
podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. 
tranzitním ţelezničním koridorem. Sílící mezinárodní kooperační svazky napojují oblast 
zejména na prostor Vídně a Bratislavy. 

Obce mimo rozvojové oblasti leţí na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s 
výraznou vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice 
R43 a ţelezniční trať č. 260 (I. tranzitní ţelezniční koridor).   

V ZÚR JMK byly rozvojové oblasti a osy upřesněny. Správní území obce leţí mimo 
rozvojové oblasti a osy. 

Při zpracování ÚP byly zohledněny republikové priority pro zajištění udrţitelného rozvoje 
území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008. 

Návrh řešení ÚP neomezuje budoucí vyuţití koridorů řešených v PÚR ČR 2008 a její 
aktualizaci. Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udrţitelného rozvoje území nevyplývají pro obec z PÚR ČR 2008 ani její aktualizace č.1 z roku 
2015 ţádné specifické poţadavky.  

3.2 VYHODNOCENÍ SOULADU ÚP S  ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016.  

V době zpracování ÚP byly platné Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které 
byly vydány na 25. zasedání zastupitelstva Jihomoravského kraje dne 22. 9. 2011. Dle 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 6. 2012 však byly zrušeny, tj. ve stejný 
den, kdy byl vydán ÚP Olomučany. Záměry vyplývající z tehdy platné ZÚR JMK byly v ÚP 
Olomučany zohledněny. 

ÚP Olomučany bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací 
samostatnou změnou ÚP Olomučany ve smyslu ustanovení § 55 odst.3) stavebního 
zákona. 

3.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění 
udrţitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v 
politice územního rozvoje (A) 

ZÚR JMK k dosaţení udrţitelného 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 udrţitelného rozvoje 
území Jihomoravského kraje a zohledňují republikové priority územního plánování obsaţené 
v politice územního rozvoje. ZÚR JMK k dosaţení udrţitelného 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 udrţitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a zohledňují republikové priority 
územního plánování obsaţené v politice územního rozvoje.  

ÚP Olomučany není v rozporu s prioritami. Nástroji územního plánování vytváří podmínky k 
řešení územních dopadů různých forem urbanizace  (priorita ozn.č.4), v koordinaci s 
obyvateli a dalšími uţivateli území hledá vyváţená řešení zohledňující ochranu přírody, 
hospodářský rozvoj i ţivotní úroveň obyvatel. Vytváří územní podmínky pro kvalitní dopravní 
napojení Jihomoravského kraje na evropskou dopravní síť včetně zajištění poţadované 
úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. Vytváří podmínky pro zajištění 
kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a 
dalšími evropskými regiony, dále (8) vytváří územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj 
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provázané dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost všech částí kraje a dosaţení 
optimální obsluţnosti území integrovaným dopravním systémem a individuální dopravou.  

Dbá zvláště na: 

a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění ţelezniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro kaţdodenní i 
rekreační vyuţití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě  
c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou 
dopravu jako alternativní formy kaţdodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu 
rozvoje infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a 
center cestovního ruchu a rekreace; 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména při 
zajišťování dostupnosti pracovních a obsluţných center v systému osídlení kraje a posilování 
vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému. 

 

ÚP Olomučany není v rozporu ani s dalšími prioritami - (9) vytváří územní podmínky pro 
zajištění a podporu optimalizované obsluţnosti technickou infrastrukturou všech částí kraje. 
U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické infrastruktury 
i v souvislosti s širšími vazbami v území, (10) Nástroji územního plánování podporuje 
přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně předcházet zneprůchodnění území a 
fragmentaci krajiny. (11) Vytváří územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované 
obsluţnosti občanským vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbá 
zvláště na dostatečnou kapacitu občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v 
území. Dále je akceptována priorita (12)  - vytváří územní podmínky pro zlepšování kvality 
ţivotního prostředí a ochranu zdraví lidí, (13) nástroji územního plánování podporuje 
minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo k významnému zhoršování stavu v 
území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, (14) podporuje péči o přírodní, kulturní a 
civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky území, přispívají k jeho 
identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje, (15) vytváří územní podmínky pro 
podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s ohledem na moţnosti rozvoje 
primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny. 

Je podporována stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudrţnosti v území 
kraje. 

ÚP Olomučany není v rozporu s prioritami. 

3.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

Správní území obce leţí mimo rozvojové oblasti a osy. 

3.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu 
(C) 

Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti. 
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3.2.4 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 vyuţití, které má 
být prověřeno (D) 

3.2.4.1 Koridor  TEE19  TS 110/22 kV; 

Ve správním území města je dle ZÚR JMK navrţen koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání 
(Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV.  

Dlouhodobě sledovaný koridor pro záměr VVN byl v ÚP zohledněn a zařazen jako návrh. Dle 
ZÚR JMK má být šířka koridoru 300 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy obcí, 
minimálně 200 m. 

3.2.4.2 Územní rezerva pro konvenční celostátní železniční trať RDZ07 

ZÚR JMK vymezuje územní rezervu pro konvenční celostátní ţelezniční trať RDZ07 trať 
č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová) o šířce 200 m mimo zastavěná 

území a zastavitelné plochy a v zastavěném území o šířce minimálně 120 m.  

Územní rezerva bude zohledněna v samostatné změně ÚP týkající se uvedení do souladu 
ÚP Olomučany se ZÚR JMK. 

3.2.4.3 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

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, takto: 

 Nadregionální biocentrum NRBC 31 

 Nadregionální biocentrum NRBC 2012 Suchý a Pustý ţleb 

 Nadregionální biokoridory K 130MB , K 129MB, K 129MH 

 Regionální biokoridory RK 1468B, RK 1416A 

 Regionální biocentra RBC JM15 Pokojná a RBC 363 Jelení skok.  

Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP zohledněny a upřesněny a označeny dle tehdy 
platných ZÚR JMK. 

Upřesnění a označení bude sjednoceno v rámci samostatné změny týkající se uvedení do 
souladu ÚP Olomučany se ZÚR JMK, případně prověřeno jejich upřesnění. 

3.2.4.4 Cyklotrasy 

ZÚR JMK stanovují poţadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras 
a stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v 
územně plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické 
podmínky, prostupnost území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související 
atraktivity. 

Správního území se týká EuroVelo 9, Jantarová stezka a krajská síť. 

Eurovelo 9 

Pro územní vymezení koridoru EuroVelo 9 v ÚPD obce se stanovují tyto poţadavky na 
uspořádání a vyuţití území a tyto úkoly pro územní plánování: 
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Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 

a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro kaţdodenní i rekreační vyuţití 
s návaznostmi na evropskou síť EuroVelo a ostatní mezinárodní síť cyklistických 
koridorů. 

Úkoly pro územní plánování 

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení koridoru 
EuroVelo 9 v souladu se související zpracovanou dokumentací a s ohledem na 
koordinaci koridoru v širších návaznostech s tím, ţe mimo zastavěná území a 
zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. 

b) Zpřesnit a vymezit koridory EuroVelo 9 s ohledem na minimalizaci vlivů na památku 
UNESCO KPZ LVA; koridory v území plošné památkové ochrany vymezovat přednostně 
v rámci stávající historické cestní sítě. 

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů v územních plánech dotčených obcí. 

Jantarová stezka 

Pro územní vymezení mezinárodních cyklistických koridorů v ÚPD obce se stanovují tyto 
úkoly pro územní plánování: 

Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 

a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro kaţdodenní i rekreační vyuţití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a 
krajů. 

Úkoly pro územní plánování 

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení 
mezinárodních cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s 
ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, ţe 
mimo zastavěná území a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní 
prostor silnic II. a III. třídy, zařazených do tahů krajského významu dle Generelu 
krajských silnic JMK. 

b) Zpřesnit a vymezit koridor Greenways Praha – Vídeň s ohledem na minimalizaci vlivů na 
památku UNESCO KPZ LVA; koridor v území plošné památkové ochrany vymezovat 
přednostně v rámci stávající historické cestní sítě. 

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu mezinárodních cyklistických koridorů v ÚPD 
dotčených obcí. 

Krajská síť cyklotras 

Správního území Olomučany se týká krajská síť níţe uvedených cyklotras: 

1) Brno – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice (– Svitavy – Česká Třebová – Ústí nad 
Orlicí) 

2) Adamov – Býčí skála – Jedovnice 

Pro územní vymezení krajských cyklistických koridorů v ÚPD obce se stanovují tyto úkoly 
pro územní plánování: 

Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 
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a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro kaţdodenní i rekreační vyuţití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a 
krajů. 

Úkoly pro územní plánování 

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení krajských 
cyklistických koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci 
koridorů cyklistické dopravy v širších návaznostech s tím, ţe mimo zastavěná území a 
zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní prostor silnic II. a III. třídy, 
zařazených do tahů krajského významu dle Generelu krajských silnic JMK. 

c) Zajistit územní koordinaci a ochranu krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených 
obcí. 

V ÚP Lipůvka je síť krajských cyklistických koridorů zmíněna v textové části 
Odůvodnění v kapitole II.7.1.5.1 Koncepce dopravy v části Odůvodnění. ÚP tuto síť 
zohledňuje, nové trasy nenavrhuje. 

3.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje (E) 

3.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují v ZÚR 
JMK poţadavky na uspořádání a vyuţití území a úkoly pro územní plánování. Tyto 
poţadavky a úkoly budou prověřeny ve vztahu ke správnímu území obce. 

Správního území obce se týkají tyto přírodní hodnoty: 

Zvláště chráněná území přírody; 

Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, 
biosférické rezervace); 

Prvky soustavy Natura 2000; 

Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů s národním významem; 

Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 

a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat 
šetrné formy jejich vyuţívání a v moţných případech jejich obnovu a doplnění. 

b) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a 
podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich 
hospodárné vyuţívání. 

c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohroţených rostlin a 
ţivočichů. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy vyuţívání území a zvyšování biodiverzity 
území. 

b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a 
ke kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody. 

c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těţbě surovin a řešení 
způsobu dalšího vyuţívání území. 

Výše uvedené přírodní hodnoty jsou v ÚP zohledněny. 
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3.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují v ZÚR 
JMK poţadavky na uspořádání a vyuţití území a úkoly pro územní plánování. Tyto 
poţadavky a úkoly budou prověřeny ve vztahu ke správnímu území obce. 

Správního území obce se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

Území s archeologickými nálezy 

Území významných urbanistických hodnot. 

Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 

a) Podporovat obnovu a udrţování kulturních hodnot kraje. 

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

Úkoly pro územní plánování 

a) 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. 

b) Vytvářet územní podmínky k vyuţití kulturních hodnot pro udrţitelné formy cestovního 
ruchu. 

Výše uvedené hodnoty jsou v ÚP zohledněny. ÚP nemá vliv na koncepci ochrany a 
rozvoje dalších kulturních hodnot území kraje. 

3.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují v ZÚR 
JMK poţadavky na uspořádání a vyuţití území a úkoly pro územní plánování. Tyto 
poţadavky a úkoly budou prověřeny ve vztahu ke správnímu území obce. 

Správního území obce se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

Rekreační a turistická atraktivita 

Veřejná infrastruktura. 

Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 

a) Podporovat rozvoj center osídlení. 

b) Podporovat obsluţnost veřejnou infrastrukturou. 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou 

ÚP nemá vliv na koncepci ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje. 

3.2.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro 
jejich zachování nebo dosaţení významné prvky civilizačního dědictví 
kraje (F) 

Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu 24. Bílovicko-ostrovský.  

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č. 24 se stanovují 
územní podmínky pro zachování nebo dosaţení cílových charakteristik: 

Cílová charakteristika 

a) Lesnatá krajina krasového členitého reliéfu s výraznými údolními zářezy (ţleby) a 
geomorfologickými tvary krasových území. 
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b) Pohledově uzavřené části krajiny ve dnech zaříznutých údolí. 

c) Enklávy sídel a zemědělsky obhospodařovaných ploch v prostorovém rámci rozsáhlých 
lesních porostů. 

Poţadavky na uspořádání a vyuţití území 

a) Podporovat opatření pro zachování stávajícího lesnatého charakteru území. 

b) Podporovat opatření pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny (cyklostezky, turistické 
stezky). 

c) Podporovat opatření k ochraně volné krajiny. 

d) 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 ochranu charakteru lesnaté krajiny v zázemí krajského 
města. 

b) Vytvářet územní podmínky pro ochranu přírodních a krajinných hodnot. 

c) Vytvářet územní podmínky pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny (cyklostezky, 
turistické stezky) a jejich zkvalitňování. 

d) 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. 

e) Vytvářet územní podmínky pro budování nástupních míst pro rekreační a turistické funkce 
území. 

f) Vytvářet územní podmínky pro ochranu území před neúměrnou zástavbou objekty 
individuální rekreace. 

ÚP Olomučany poţadavky a úkoly zohledňuje. 

3.2.7 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 je dle ZÚR JMK navrţena pouze veřejně prospěšná stavba: 

 Koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na 
síť 110 kV.  

Návrh VPS bude zohledněn samostatnou změnou ÚP ve smyslu ustanovení § 55 
odst.3) stavebního zákona. 

3.2.8 Stanovení poţadavků 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) 

3.2.8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a 
veřejně prospěšných opatření 

ZÚR JMK stanovují poţadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a 
zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci 
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obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a 
vymezit níţe uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci Olomučany: 

V ÚP budou vzájemně koordinovány níţe uvedené plochy a koridory:  

• Koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým 
vedením na síť 110 kV.  

• Územní rezerva pro konvenční celostátní ţelezniční trať RDZ07 

• Nadregionální biocentrum NRBC 31 

• Nadregionální biocentrum NRBC 2012 Suchý a Pustý ţleb 

• Nadregionální biokoridory K 130MB , K 129MB, K 129MH 

• Regionální biokoridory RK 1468B, RK 1416A 

• Regionální biocentra RBC JM15 Pokojná a RBC 363 Jelení skok.  

Dále bude řešena koordinace výše uvedených ploch a koridorů ve vztahu k funkčním 
plochám vymezeným na k.ú. Olomučany. 

Návrh VPS bude zohledněn samostatnou změnou ÚP ve smyslu ustanovení § 55 
odst.3) stavebního zákona, která bude pořizována souběţně se změnami obsaţenými 
ve Zprávě o uplatňování, na základě usnesení ZO Olomučany  č. 10 na zasedání 
09.03.2017. 

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

ZÚR JMK stanovují poţadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras 
a stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně 
plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, 
prostupnost území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity. 

Správního území se týká EuroVelo 9, Jantarová stezka a krajská síť. 

ÚP Olomučany tyto sítě zohledňuje. 

3.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 

ZÚR JMK stanovují poţadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 

upřesňování a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D.5. textové části ZÚR JMK a 

zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. 

Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit 
územní rezervy pro příslušné plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci. 

Ve správním území obce (západní část k.ú.) je vymezena územní rezerva pro konvenční 
celostátní ţelezniční trať RDZ07 trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká 
Třebová) o šířce 200 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy a v zastavěném území 
o šířce minimálně 120 m.  

Územní rezerva bude zohledněna v samostatné změně týkající se uvedení do souladu 
ÚP Olomučany se ZÚR JMK. 

3.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

Konkrétní poţadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JMK pro správní území obce 
nevyplývají. 
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4. PROKÁZÁNÍ NEMOŢNOSTI VYUŢÍT VYMEZENÉ ZASTAVITELNÉ 
PLOCHY A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH 
ZASTAVITELNÝCH PLOCH PODLE § 55 ODST 3 STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

V ÚP bylo celkem vymezeno 14,744 ha zastavitelných ploch, z nichţ je aktuálně vyuţito 
pouze 0,599 ha  tj. 4%. 

Z vymezených zastavitelných ploch jsou vyuţity zčásti pouze plochy bydlení, z celkových 
ploch pro bydlení 10,07 ha je aktuálně vyuţito pouze 0,599 ha tj. 6 %.  Plochy občanského 
vybavení, výroby, veřejných prostranství a plochy rekreace dosud vyuţity nejsou.  

Předpokládá se, ţe pasivita vlastníků pozemků a jejich dosavadní nezájem o vyuţití 
zastavitelných ploch bude předmětem prověření další aktualizace ÚP, kde se bude 
prověřovat vyřazování některých takto dlouhodobě nevyuţitých zastavitelných ploch bez 
hrozby sankce ve smyslu ustanovení §102 SZ. 

Z aktuálního stavu vyuţití ploch nevyplývá potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. 

Rozšíření zastavitelných ploch je předmětem řešení pouze u Změny Ol3 a Ol7 viz níţe. 

 

5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚN 

Přehled změn: 

Změna Ol1: 

Změna podmínek vyuţití ploch rekreačních Ri  na plochy smíšené obytné Bs na pozemcích 
p.č. 730/4, 730/5, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 730/8, 730/2, 730/6  v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol2: 

Změna podmínek vyuţití ploch občanského vybavení – komerční vybavenost Okl na plochy 
smíšené obytné Bs na pozemku p.č.st. 301/1 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol3: 

Změna podmínek vyuţití ploch zemědělských – orná půda Zp na plochy smíšené obytné Bs 
na pozemku p.č. p.č. 813/68 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol4: 

Změna podmínek vyuţití části plochy přírodní P, zahrnující pozemky p.č. 1354/2 v k.ú. 
Olomučany dle skutečného vyuţití plochy (pozemek je vyuţíván jako funkční součást 
pozemků RD Olomučany č.p. 263). 

Změna Ol5: 

Změna podmínek vyuţití ploch veřejného prostranství Q zahrnující parkovací místa (P50) na 
plochy občanského vybavení Ov na pozemcích p.č. 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155,1490/1 
v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol6: 

Změna podmínek vyuţití ploch smíšených obytných Bs na plochy veřejného prostranství Q 
zahrnující pozemky p.č.  37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 45, 41 a 43 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol7: 

Prověření změny podmínek vyuţití ploch zemědělských Zk a Zp na plochy umoţňující  
skladování dřeva zahrnující pozemky p.č. 1295/1 a část 774/1  v k.ú. Olomučany. 
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Změna Ol8: 

Úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele po dohodě s obcí: 

 do ploch v nezastavěném území bude do nepřípustného vyuţití ploch s rozdílným 
způsobem vyuţití třeba doplnit, v kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, 
zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

 v kapitole I.2.2.2 „Území s archeologickými nálezy“ výroku ÚP budou nahrazeny 
podmínky ochrany větou ve znění: „respektovat území s archeologickými nálezy“ 

 bude prověřena potřeba rezervních ploch 

 ve výrokové části u veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, bude uvedeno v čí prospěch je předkupní právo zřizováno  

 bude prodlouţena lhůta pro pořízení územní studie 31.12.2020 

5.1 POPIS A DŮVODY POŘÍZENÍ ZMĚN 

Pořízení Změn schválilo, dle § 6, odst. 5, písm. a) a § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, 
Zastupitelstvo obce Olomučany na zasedání konaném dne 21.09.2016 usnesením č. 6, 8, 
10, 12, 13, 14 a 16. Ostatní návrhy na pořízení změn nebyly usnesením č. 5, 7, 9, 15, 17, 18 
a 19 Zastupitelstvem obce schváleny (výpis usnesení z XI. Veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Olomučany konaného dne 21.09.2016, který je k nahlédnutí na 
stránkách obce www.olomucany.cz, obsahuje konkrétní informace o jednotlivých změnách. 
Podkladem pro rozhodování o změnách bylo posouzení návrhů na pořízení změn ÚP 
Olomučany zpracované Pořizovatelem s č.j.24003/2016 ze dne 15.06.2016.) 

Pořizovatel označil změnu jako „Ol“ (první dvě písmena z názvu obce Olomučany) a číslem 
„1 - 8“ -  číselné označení v pořadí změn Územního plánu Olomučany 

 

Změna Ol1: 

Změna podmínek vyuţití ploch rekreačních Ri  na plochy smíšené obytné Bs na 
pozemcích p.č. 730/4, 730/5, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 730/8, 730/2, 730/6 v k.ú. 
Olomučany. 

Důvodem pro pořízení změny je záměr vlastníků pozemků o výstavbu rodinných domů 
v lokalitě stabilizované územním plánem jako plochy rekreace individuální Ri. 
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Dle ÚP Olomučany jsou pozemky p.č. 730/4, 730/5, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 730/8, 
730/2, 730/6 v k.ú. Olomučany součástí stabilizovaných ploch rekreace Ri, nacházející se v 
severovýchodní části obce, uvnitř zastavěného území. Plocha navazuje na zastavitelnou 
plochu bydlení v RD, v ÚP označenou jako Bs11, která je intenzivně zastavována a dle 
zjištění na místě je jiţ téměř vyuţita. V souvislosti se zástavbou na ploše Bs11 byla 
zrekonstruována místní komunikace, včetně sítí, které mají, dle sdělení obce, dostatečnou 
kapacitu, aby na ně mohla být napojena i případná další zástavba RD. O moţnostech 
přestavby stávajících objektů rekreace na RD jednají vlastníci objektů v celé ploše Ri 
dlouhodobě.  

Změna Ol2: 

Změna podmínek vyuţití ploch občanského vybavení – komerční vybavenost Okl na 
plochy smíšené obytné Bs na pozemku p.č.st. 301/1 v k.ú. Olomučany. 

Důvodem pořízení změny je potřeba vyuţití celé kapacity stavby pro bydlení. Záměr je 
doloţen vydaným kolaudačním rozhodnutím, dle kterého je stavba zčásti jako bytový dům jiţ 
vyuţívána. Změnou by bylo umoţněno jeho kompletní vyuţití pro bydlení.  

Dle ÚP Olomučany je pozemek p.č. 301/1 v k.ú. Olomučany, součástí stabilizovaných ploch 
občanského vybavení - komerční vybavenost Okl. Projektantem ÚP Olomučany byla při 
zpracování ÚP Olomučany hodnocena plocha jako celek s ohledem na aktivity původního 
vlastníka (ŠLP Masarykův les Křtiny, Mendelova univerzita, Brno). Vyuţití jednotlivých 
objektů však nebylo samostatně zohledňováno. Objekt na pozemku p.č. 301/1 byl vyuţíván 
převáţně k ubytování a částečně slouţil jako kanceláře. 

 

Změna Ol3: 

Změna podmínek vyuţití ploch zemědělských – orná půda Zp na plochy smíšené 
obytné Bs na pozemku p.č. p.č. 813/68 v k.ú. Olomučany. 
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Důvodem pořízení je potřeba rozšířit zastavitelnou plochu Bs o cca 10m do plochy ZPF. 
Plocha je dotčena ochranným pásmem nadzemního vedení VN a v současném rozsahu 
plochy neumoţňuje umístění předpokládaných 2RD. 

Dle ÚP Olomučany byla na ţádost vlastníka plocha smíšená obytná Bs vymezena na části 
pozemku p.č. 813/68 v takovém rozsahu, který odpovídal umístění poţadovaných 2RD. 
Pozemkem prochází vedení vysokého napětí a jeho ochranné pásmo v současné době 
neumoţňuje tento předpokládaný záměr uskutečnit. Poţadované rozšíření navazuje na 
zastavitelné území plochy smíšené obytné a v současné době je zemědělsky 
obhospodařována. Rozsah plochy k přímému prověření moţnosti zařazení do zastavitelných 
ploch smíšených obytných činí cca 0,8 ha. 

 

Změna Ol4: 

Změna podmínek vyuţití části plochy přírodní P, zahrnující pozemky p.č. 1354/2 v k.ú. 
Olomučany dle skutečného vyuţití plochy (pozemek je vyuţíván jako funkční součást 
pozemků RD Olomučany č.p. 263). 

Důvodem pořízení změny je poţadavek vlastníka na změnu grafické části územního plánu 
s tím, ţe pozemek je jiţ několik let oplocen a je uţíván spolu s RD.  

K návrhu na pořízení změny byl přiloţen výřez z katastrální mapy s vyznačením pozemků 
ţadatele. Dle údajů z KN je pozemek p.č. 1354/2 v k.ú. Olomučany  veden jako ostatní 
plocha – neplodná půda a dle našich zjištění je pod společným oplocením vyuţíván jako 
zázemí RD č.p. 263 (pozemek p.č.1572/2 v k.ú. Olomučany). Pozemky se nachází v jiţní 
části katastrálního území Olomučany, při hranici s k.ú. Adamov. V ÚP Olomučany nebyly 
v této části obce  navrţeny nové záměry vyuţití ploch. Projektant potvrdil vyuţití pozemku 
zahrnující stavbu jako plochu bydlení Bs a pozemek leţící východně zahrnul do ploch 
přírodních P. Změnou ÚP bude řešeno vyuţití pouze tohoto pozemku ve smyslu jeho 
potvrzení jako plochy Bs a oprava vymezení zastavěného území obce. 

 

Změna Ol5: 

Změna podmínek vyuţití ploch veřejného prostranství Q zahrnující parkovací místa 
(P50) na plochy občanského vybavení Ov na pozemcích p.č. 151, 152, 153, 154/1, 
154/2, 155,1490/1 v k.ú. Olomučany. 

Dle ÚP Olomučany jsou pozemky p.č. 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 1490/1, všechny v 
k.ú. Olomučany, součástí stabilizovaných ploch veřejného prostranství Q, nacházejícího se 
uvnitř zastavěného území v severní části obce. Předmětem změny je, dle poţadavků 
uvedených v ţádosti o pořízení změny, změna funkčního vyuţití dané plochy na plochy 
občanského vybavení Okl z důvodu moţnosti rozšíření stávajícího objektu kulturního 
zařízení včetně vybudování zázemí. 
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Změna Ol6: 

Změna podmínek vyuţití ploch smíšených obytných Bs na plochy veřejného 
prostranství Q zahrnující pozemky p.č.  37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 45, 41 a 43 v k.ú. 
Olomučany. 

 

 

 

 

Dle ÚP Olomučany jsou pozemky p.č. 37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 45, 41 a 43, vše v k.ú. 
Olomučany, součástí stabilizovaných ploch smíšených obytných Bs, nacházející se uvnitř 
zastavěného území v severní části obce. Předmětem změny je, dle informací uvedených 
v návrhu na pořízení změny, změna funkčního vyuţití dané plochy, ve které se v současné 
době nenacházejí ţádné stavby, na plochu veřejného prostranství s cílem vytvoření 
parkových úprav. 
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Změna Ol7: 

Prověření změny podmínek vyuţití ploch zemědělských Zk a Zp na plochy umoţňující  
skladování dřeva zahrnující pozemky p.č. 1295/1 a část 774/1  v k.ú. Olomučany. 

Při zjišťování aktuálního stavu vyuţití území bylo pořizovatelem zjištěno, ţe pozemky p.č. 
1295/1 a část 774/1  v k.ú. Olomučany, navazující na stávající výrobní areál Pily Olomučany, 
jsou trvale uţívány pro účely skladování dřeva. V ÚP byly tyto pozemky zařazeny do 
stávajícího funkčního vyuţití dle druhu pozemku tj. trvale travní porosty (plochy ZK) a orná 
půda  (plochy Zp), ačkoliv byly dlouhodobě uţívány pro výše uvedené účely. Cílem změny 
bude prověření podmínek vyuţití ploch zemědělských Zk a Zp na plochy umoţňující  
skladování dřeva. 

 

Změna Ol8: 

Úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele po dohodě s obcí: 

Ol8A) Do ploch v nezastavěném území bude do nepřípustného vyuţití ploch s rozdílným 
způsobem vyuţití třeba doplnit, v kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

Ol8B) V kapitole I.2.2.2 „Území s archeologickými nálezy“ výroku ÚP budou nahrazeny 
podmínky ochrany větou ve znění: „respektovat území s archeologickými nálezy“ 

Ol8C) Bude prověřena potřeba rezervních ploch 

Ol8D) Ve výrokové části u veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, bude uvedeno v čí prospěch je předkupní právo zřizováno  

Ol8E) Bude prodlouţena lhůta pro pořízení územní studie 31.12.2020 

Důvody pořízení změn jsou uvedeny výše v kapitolách 1.8 a 1.10 Zprávy. 

Součástí změn musí být v souladu s § 58 odst.3 zákona č.183/2006 Sb. i aktualizace 
zastavěného území. 

 

5.2 ZADÁNÍ 

5.2.1 Vymezení řešeného území 

Změna Ol1: 

Pozemky p.č. 730/4, 730/5, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 730/8, 730/2, 730/6  v k.ú. 
Olomučany. 
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Změna Ol2: 

Pozemek p.č.st. 301/1 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol3: 

Pozemek p.č. p.č. 813/68 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol4: 

Pozemky p.č. 1354/2,1572/1 a 1572/2 v k.ú. Olomučany.  

Změna Ol5: 

Pozemky p.č. 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155,1490/1 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol6: 

Pozemky p.č.  37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 45, 41 a 43 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol7: 

Pozemky p.č. 1295/1 a část 774/1  v k.ú. Olomučany. 

 

Změna Ol8: 

Změna se týká úprav zejména textové části. Projektant změny prověří vyuţití ploch řešeného 
území vţdy v souvislostech, v  odůvodněných případech není vyloučeno řešit v rámci změny 
prověření navazujících pozemků včetně návrhu jejich nového vyuţití. 

Součástí změn musí být v souladu s § 58 odst.3 zákona č.183/2006 Sb. i aktualizace 
zastavěného území. 

5.2.2 Poţadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje 

Základní údaje viz kapitola 3 této Zprávy. 

Pro řešení změn kromě obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udrţitelného rozvoje území nevyplývají z aktualizace PÚR ČR 2008 ţádné specifické 
poţadavky.  

5.2.3 Poţadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016.  

ÚP Olomučany bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací 
samostatnou změnou ÚP Olomučany ve smyslu ustanovení § 55 odst.3) stavebního 
zákona. Jednotlivé změny budou rovněţ řešeny v souladu se ZÚR a jednotlivě bude 
vyhodnocen jejich případný dopad na ZUR. 

5.2.3.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro 
zajištění udrţitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit 
stanovených v politice územního rozvoje (A) 

ZÚR JMK k dosaţení udrţitelného 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 udrţitelného rozvoje 
území Jihomoravského kraje a zohledňují republikové priority územního plánování obsaţené 
v politice územního rozvoje.  

Změny zohlední stanovené priority. 
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5.2.3.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

Správní území obce leţí mimo rozvojové oblasti a osy. 

5.2.3.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti. 

5.2.3.4 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) 

Ve správním území obce Olomučany jsou dle ZÚR JMK navrţeny záměry popsané 
v kapitole 3.2.4 Zprávy.  

Zpřesnění vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů 
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability bude řešeno 
samostatnou změnou ÚP Olomučany ve smyslu ustanovení § 55 odst.3) stavebního 
zákona. Pro řešení změn poţadavky nevyplývají. 

5.2.3.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 
kulturních a civilizačních hodnot území kraje (E) 

5.2.3.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují v ZÚR 
JMK poţadavky na uspořádání a vyuţití území a úkoly pro územní plánování. 

Správního území Olomučany se týkají tyto přírodní hodnoty: 

 Zvláště chráněná území přírody; 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky 
ÚSES, biosférické rezervace); 

 Prvky soustavy Natura 2000; 

 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a ţivočichů s národním významem; 

Výše uvedené přírodní hodnoty budou změnami zohledněny. 

5.2.3.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Správního území Olomučany se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 Území s archeologickými nálezy 

 Území významných urbanistických hodnot. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. 

5.2.3.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 
kraje 

Správního území Olomučany se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

 Rekreační a turistická atraktivita 

 Veřejná infrastruktura. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. 
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5.2.3.6 Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich 
zachování nebo dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 

Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného typu 24. Bílovicko-ostrovský. 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného typu č. 24 se stanovují 
územní podmínky pro zachování nebo dosaţení cílových charakteristik, které jsou uvedeny 
v kapitole 3.2.6 Zprávy.  

Pro řešení změny poţadavky nevyplývají. 

5.2.3.7 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 je dle ZÚR JMK navrţena pouze veřejně prospěšná stavba: 

 Koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na 
síť 110 kV.  

Návrh VPS bude zohledněn samostatnou změnou ÚP ve smyslu ustanovení § 55 
odst.3) stavebního zákona. 

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

5.2.3.8.1 Poţadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a 
veřejně prospěšných opatření 

ZÚR JMK stanovují poţadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a 
zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci 
obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a 
vymezit níţe uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci Jedovnice: 

 Koridor  TEE19  TS 110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým 
vedením na síť 110 kV.  

Návrh VPS bude zohledněn samostatnou změnou ÚP ve smyslu ustanovení § 55 
odst.3) stavebního zákona. 

5.2.3.8.2 Poţadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek 
nadmístního významu 

ZÚR JMK stanovují poţadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras 
a stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně 
plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, 
prostupnost území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity. 

Správního území se týká EuroVelo 9, Jantarová stezka a krajská síť. 

Změny neovlivní cyklotrasy, poţadavky nevyplývají. 

5.2.3.8.3 Poţadavky na koordinaci územních rezerv 

ZÚR JMK stanovují poţadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D.5. textové části ZÚR JMK a 

zobrazených ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. 

Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit 
územní rezervy pro příslušné plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci. 
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Ve správním území obce (západní část k.ú.) je vymezena územní rezerva pro konvenční 
celostátní ţelezniční trať RDZ07 trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká 
Třebová) o šířce 200 m mimo zastavěná území a zastavitelné plochy a v zastavěném území 
o šířce minimálně 120 m.  

Územní rezerva bude zohledněna v samostatné změně týkající se uvedení do souladu ÚP 
Olomučany se ZÚR JMK. 

3.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

Konkrétní poţadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JMK pro správní území obce 
nevyplývají. 

 

5.2.4 Jiné územně plánovací podklady vydané krajem 

5.2.4.1 Generel dopravy JMK: 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 

5.2.4.2 Generel krajských silnic JMK: 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 

5.2.4.3 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje (PRVKJMK) 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 

5.2.4.4 Program rozvoje jihomoravského kraje 2014 až 2017  

Poţadavky na řešení z tohoto dokumentu nevyplývají. 

 

5.2.5 Poţadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů 

5.2.5.1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko 2016 

Viz. kapitola 2 Zprávy.  

Předmětem řešení změn nebude návrh opatření eliminující slabé stránky, hrozby a rizika 
související s nevyváţeností územních podmínek udrţitelného rozvoje území, ani řešení  
omezení případných střetů záměrů s limity vyuţití území. 

Poţadavky na řešení problémů určených k řešení v ÚPD  

Předmětem řešení změn nebude řešení problémů vyplývajících z ÚAP ORP Blansko. 

Budou zohledněny limity vyuţití území. 

Podkladem pro řešení změn budou aktualizované podklady aktualizace ÚAP ORP 
Blansko 2016. 

 

5.2.5.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 

Poţadavky pro řešení změn nevyplývají. 
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5.2.6 Poţadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího území v poţadavcích na změnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

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

Obecné poţadavky pro všechny změny: 

Budou stanoveny podmínky pro vyuţití plochy s určením převaţujícího účelu vyuţití (hlavní 
vyuţití), pokud je moţné jej stanovit, přípustného vyuţití, nepřípustného vyuţití, popřípadě 
stanovení podmíněně přípustného vyuţití těchto ploch. Podmínky vyuţití budou vycházet 
z platného ÚP, zároveň nebudou v rozporu s platnou vyhláškou č.501/2006 Sb.. Pokud 
budou stanoveny jiné podmínky, neţ v platném ÚP, bude uvedeno, ţe se vztahují pouze ke 
konkrétní změně a budou odůvodněny. Případný návrh změny obecného regulativu bude 
řádně odůvodněn a v dostatečném předstihu projednán s Pořizovatelem ÚPD, který 
rozhodne o dalším postupu. 

Při aktualizaci ÚP mohou být rovněţ stanoveny plochy s jiným způsobem vyuţití, neţ je 
stanoveno v ust. § 4 aţ 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání 
území. I v tomto případě bude návrh těchto ploch řádně odůvodněn a v předstihu projednán 
s Pořizovatelem ÚPD. 

Zastavěné území bude změnami aktualizováno. Jako podklad pro zpracování aktualizace 

Pořizovatel doporučuje metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 pod 
názvem „Aktualizace zastavěného území změnou územního plánu“. (pozn. moţno stáhnout 
z webových stránek Ústavu územního rozvoje, sekce „Stanoviska a metodiky“ na adrese: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4 ) 

 

Požadavky pro konkrétní změny: 

Změna Ol1: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch rekreačních Ri  zahrnující pozemky p.č. 
730/4, 730/5, 730/3, 731/1, 731/2, 731/3, 730/8, 730/2, 730/6  v k.ú. Olomučany a jejich 
zařazení do ploch smíšených obytných Bs. 

Změna Ol2: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch občanského vybavení – komerční 
vybavenost Okl zahrnující pozemek p.č.st. 301/1 v k.ú. Olomučany  a jeho zařazení do ploch 
smíšených obytných Bs. 

Projektant vymezí, v souladu s podmínkami danými vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných 
poţadavcích na vyuţívání území, plochu, která bude svým způsobem vyuţití odpovídat 
poţadavkům ţadatele, v případě jejich zohlednění stanoví celkový rozsah a podmínky vyuţití 
této plochy.  

Vzhledem k faktu, ţe byl Pořizovatelem evidován zájem vlastníků o změnu funkčního vyuţití 
dalších pozemků v ploše Okl, bude projektantem změny prověřena moţnost vyuţití plochy 
bývalého areálu ŠLP jako celku.   

Změna Ol3: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch zemědělských – orná půda Zp zahrnující 
pozemek p.č. p.č. 813/68 v k.ú. Olomučany a jeho zařazení do ploch smíšených obytných Bs  

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4
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Plochy smíšené obytné budou rozšířeny o cca 10m směrem východním v pozemku 
p.č.813/68 v k.ú. Olomučany. Bude prověřena východní hranice plochy změn s ohledem na 
moţnost obhospodařování navazujících pozemků. 

Změna Ol4: 

Změnou dojde k potvrzení skutečného rozsahu ploch smíšených obytných (pozemky p.č. 
1354/2, 1572/1 a 1572/2 v k.ú. Olomučany jsou uţívány pod společným oplocením spolu se 
stávajícím RD) dle aktuálního vyuţití ploch. 

Projektant ve změně vymezí, v souladu s podmínkami danými vyhláškou č.501/2006 Sb., o 
obecných poţadavcích na vyuţívání území, plochy, které budou svým způsobem vyuţití 
odpovídat skutečnému vyuţití pozemků a poţadavkům ţadatele. 

Změna Ol5: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch veřejného prostranství Q na pozemcích 
p.č. 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155,1490/1 v k.ú. Olomučany a jejich zařazení do ploch 
občanského vybavení Ov.  

V souvislosti s výše uvedenými pozemky bude současně prověřeno vyuţití navazujícího 
území v dané lokalitě jako celek a budou navrţena opatření, kompenzující vzájemné 
ovlivňování jednotlivých funkcí přítomných v daném území. 

Změna Ol6: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch smíšených obytných Bs zahrnující 
pozemky p.č.  37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 45, 41 a 43 v k.ú. Olomučany a jejich zařazení do 
ploch veřejného prostranství Q. 

Změna Ol7: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch zemědělských Zk a Zp zahrnující pozemky 
p.č. 1295/1 a část 774/1  v k.ú. Olomučany umoţňující skladování dřeva. V této změně 
mohou být stanoveny plochy s jiným způsobem vyuţití, neţ je stanoveno v ust. § 4 aţ 19 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území a v platném ÚP. 
Návrh těchto ploch bude řádně odůvodněn a v předstihu projednán s Pořizovatelem ÚPD.  

Změna Ol8: 

Úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele: 

Ol8A) Do ploch v nezastavěném území bude do nepřípustného vyuţití ploch s rozdílným 
způsobem vyuţití třeba doplnit, v kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení 
a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona, 

Ol8B) V kapitole I.2.2.2 „Území s archeologickými nálezy“ výroku ÚP budou nahrazeny 
podmínky ochrany větou ve znění: „respektovat území s archeologickými nálezy“ 

Ol8C) Bude prověřena potřeba rezervních ploch. Pokud budou rezervní plochy ponechány, 
bude jejich potřeba zdůvodněna a bude stanoveno jejich moţné budoucí vyuţití včetně 
podmínek pro jeho vyuţití. 

Ol8D) Ve výrokové části u veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní 
právo, bude uvedeno v čí prospěch je předkupní právo zřizováno  

Ol8E) Bude prodlouţena lhůta pro pořízení územní studie 31.12.2020 

 

Požadavky dotčených orgánů: 

1. Poţadavek Ministerstva obrany – Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany 
územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Brno: 

Ministerstvo obrany uplatňuje poţadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany 
do textové a grafické části návrhu této změny: 
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Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranném pásmu 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 ţivnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit níţe uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle 
ustanovení §2 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu– 
viz. ÚAP – jev 103). 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 můţe být výstavba větrných elektráren, výškových 
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo 
zakázána. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany poţadujeme respektovat a zapracovat do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: “Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního 
zařízení Ministerstva obrany”. 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat 
podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o 
elektronických komunikacích. V části koridoru RR směrů 0-50 s atributem výšky 50 m lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82. V případě kolize můţe být výstavba 
omezena. 

V části koridoru RR směrů 50-100 s atributem výšky 100 m lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva 
obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82. V případě kolize můţe být výstavba 
omezena. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany poţadujeme respektovat a zapracovat do 
textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany a do grafické části - koordinačního výkresu. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány 
v rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP. V 
souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém 
území řešeném předloţenou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v 
terénu (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. 

Požadavek Pořizovatele:  

Projektant změn bude v řešení vycházet z podkladů ÚAP, ve kterých jsou uvedené jevy 
vyznačeny, prověří plochy změn, u kterých by mohlo docházet k případným kolizím a 
případně doplní podmíněnost a odůvodní ji ve smyslu poţadavku  DO.. 

 

2. Poţadavek Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, územní pracoviště Blansko 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe součástí Zprávy o uplatňování ÚP Olomučany jsou pokyny pro 
zpracování návrhu změn (resp. zadání změn) upozorňuji, ţe: 
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Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany 
veřejného zdraví lze do území umístit aţ na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, 
ţe celková hluková zátěţ v území nepřekročí hodnoty hygienických limitu stanovených pro 
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to včetně zátěţe z 
povolených, doposud nezrealizovaných záměrů). 
Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s poţadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví. 

Požadavek Pořizovatele:  

projektant prověří plochy změn, u kterých by mohlo docházet k případným kolizím a případně 
doplní podmíněnost a odůvodní je ve smyslu poţadavku KHS  

 

5.2.6.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření 
uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn 

Naplňování koncepce veřejné infrastruktury bylo prověřeno v kap. 1.5. této Zprávy.  

Poţadavky vyplývají pouze pro změny Ol1, Ol5 a Ol6: 

Změna Ol1: 

Bude prověřeno dopravní napojení ploch, včetně návrhu veřejného prostranství. 

Změna Ol5: 

Změnou budou prověřeny podmínky vyuţití ploch veřejného prostranství Q na pozemcích 
p.č. 151, 152, 153, 154/1, 154/2, 155,1490/1 v k.ú. Olomučany a jejich zařazení do ploch 
občanského vybavení Ov.  

Změna Ol6: 

Změna podmínek vyuţití ploch smíšených obytných Bs na plochy veřejného prostranství Q 
zahrnující pozemky p.č.  37/3, 38/1, 38/2, 39, 40, 44, 45, 41 a 43 v k.ú. Olomučany. 

Změna Ol8:  

V chatové lokalitě bude prověřeno posunutí vedení trasy kanalizace do sousedních 
pozemků, které jsou ve vlastnictví obce 

Pro ostatní změny poţadavky nevyplývají. 

Požadavky dotčených orgánů: 

1. Poţadavek odboru dopravy KÚ JmK z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený 
orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a podle 
ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění, nemá ke zprávě o uplatňování ÚP Olomučany připomínky.  
 
KrÚ JMK OD dále v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje následující 
poţadavky na obsah změny ÚP Olomučany:  
 

  Plocha změny Ol2 (Bs – smíšená obytná), případně plocha změny Ol5 podle druhu 
vyuţití plochy (Ov – občanské vybavení) přiléhající k silnici III. třídy, ve kterých je 
přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, budou navrhovány tak, aby na nich nevznikaly poţadavky na 
omezování provozu na silnicích na základě zákona o ochraně veřejného zdraví.  
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2. Poţadavek Správy ţelezniční dopravní cesty: 
Z hlediska koncepce rozvoje ţelezniční infrastruktury dáváme následující vyjádření: 
Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná ţelezniční trať č. 260 Česká Třebová 
– Brno, která ve smyslu §3 zákona č. 266/1994 Sb , o drahách, zařazena do kategorie dráhy 
celostátní. Poţadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného zákona o 
drahách. ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro konvenční celostátní ţelezniční trať RDZ07 
trať č. 260 Brno – Letovice- hranice kraje optimalizace s šířkou 200m mimo zastavěné území 
a zastavitelné plochy obce Olomučany. Poţadujeme respektovat územní ochranu v souladu 
s PUR ČR a ZUR JmK. 
V případě nově vymezených rozvojových ploch či přestavbových lokalit v ochranném pásmu 
dráhy, poţadujeme zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, do funkčního vyuţití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, ţe v dalším stupni 
projektové přístavby bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku 
v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. 
 
3. Poţadavek HZS JmK: 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko uplatňuje následující 
poţadavek pro zpracování návrhů změn ÚP Olomučany, označených Ol1 – Ol8 : 
Vyhodnotit v návrhu zadání změn ÚP Olomučany, označených Ol1 – Ol8 poţadavek § 29 
odst. 1 písm. k) zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Připomínky: 

Ředitelství silnic a dálnic  ČR, oddělení koncepce a ÚP Morava 

Územím obce jsou vedeny tyto silnice: 

II/379      Velká Bíteš –Tišnov – Blansko - Vyškov 

III/37444 Blansko – Olomučany – Křtiny 

III/37445         Adamov – Josefov - Křtiny 

III/37922 Rudice – Olomučany 

Obecně z hlediska dopravního připojení návrhových ploch uvádíme, ţe při návrhu je nutné 
postupovat v souladu s §12 a s § 11 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu, ţe územím obce Olomučany 
nejsou vedeny ţádné stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I.třídy, projednaná ÚPD 
se nedotýká zájmů ŘSD ČR. 

 

5.2.6.3 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 SZ 

Naplňovaní koncepce uspořádání krajiny bylo prověřeno v kap. 1.6. této Zprávy.  

Budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany 
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, 
stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich vyuţití) v rozsahu 
odpovídajícím regulačním nástrojům územního plánu.  

Rozšíření zastavitelných ploch je předmětem řešení pouze u Změny Ol3 a Ol7.  
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Požadavky dotčených orgánů: 

1. Poţadavek KUJMK z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů: 

Při zpracování návrhu změn územního plánu Olomučany je nutno postupovat v souladu s 
ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami 
ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 
ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným moţným řešením. Obsah vyhodnocení 
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 Vyhlášky č. 
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 

OŢP dále sděluje, ţe ve Věstníku MŢP, částce 8-9 ze září 2011, bylo zveřejněno společné 
metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a 
půdního prostředí MŢP k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond v územním plánu“, které je dále zveřejněno na webové stránce 
Ústavu územního rozvoje (http://www.uur.cz). 

OŢP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně 
ZPF uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona k návrhu změn územního plánu na 
základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD 
na ZPF obsaţeného v odůvodnění návrhu územního plánu. 

V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŢP ČR ze dne 
01.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, 
projednává OŢP lokality s výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva ţivotního 
prostředí (MŢP). 

Vzhledem k této skutečnosti se doporučuje návrh předmětné územně plánovací 
dokumentace, který navrhuje lokalitu (případně několik lokalit spolu souvisejících a tvořících 
jeden celek) o výměře nad 10 ha, předloţit OŢP v dostatečném předstihu před společným 
jednáním (na CD). Bez projednání s MŢP není moţné stanovisko uplatnit. 

OŢP upozorňuje, ţe podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný 
zájem výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 
zákona o ochraně ZPF se nepouţije při posuzování těch ploch, které jsou obsaţeny v platné 
územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke 
změně jejich vyuţití. 

Vzhledem k výše uvedenému OŽP požaduje, aby u ploch, u nichž se mění funkční 
využití nebo výměra, bylo v tabulce záborů ZPF v poznámce uvedeno původní funkční 
využití a původní výměra. 

Poznámka Pořizovatele: 

Tabelární vyhodnocení záborů ZPF bude provedeno podle výše uvedeného metodického 
doporučení, podkladem pro vyhodnocení nebude tabulka pouţitá v platném ÚP 
v odůvodnění v kapitole II.10 Odůvodnění ÚP.  

 

2. Poţadavek KUJMK z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: 

Z předkládaného „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany“ vyplývá 
potřeba zpracování změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 
územního plánu Olomučany. OŢP jako orgán ochrany ovzduší v souladu s § 11 odst. 2 písm. 
a) zákona č. 201/2012 Sb., uplatňuje stanovisko k návrhu změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, 
č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu Olomučany s poţadavky na obsah územního 
plánu. 



Zpráva o uplatňování ÚP Olomučany se zadáním změn 

38 
 

Při zpracování návrhu změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 
územního plánu Olomučany je nutno postupovat v souladu se základním poţadavkem na 
sniţování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Obecně platí, ţe není vhodná 
těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo činnosti omezující okolní 
obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěţování obyvatel hlukem, 
emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro stálé 
bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší – průmyslových 
areálů, smíšených výrobních areálů, frekventovaných silnic, apod. 

 

3. Poţadavek KUJMK  z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů:  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního 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 na základě 
ţádosti, kterou podal pořizovatel územně plánovací dokumentace Městský úřad Blansko, 
odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, moţnosti vlivu 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“ a vydal stanovisko (č.j. JMK 54903/2017, S - JMK 43890/2017 OŢP/Kno  ze 
dne 11.04.2017), podle § 45i odstavce 1 téhoţ zákona v tom smyslu, ţe hodnocená 
koncepce nemůţe mít významný vliv na ţádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast. 

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, ţe hodnocená upravená 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“ umoţňuje po provedených úpravách uvedených v ţádosti vyloučit existenci 
významného vlivu hodnocené koncepce na evropsky významné lokality soustavy Natura 
2000, tj. zejména evropsky významnou lokalitu Údolí Svitavy (CZ0624132) a evropsky 
významnou lokalitu Moravský kras (CZ0624130). Hodnocená upravená koncepce „Návrh 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn“ 
svou věcnou povahou nemá v současnosti potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární 
vlivy na celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav předmětu ochrany. 

Z obdrţené ţádosti je zřejmé, ţe nejednoznačné pasáţe uvedené v původním znění 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“, které měly za následek vydání stanoviska podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny (č.j. JMK 23974/2017 ze dne 21.02.2017), kterým nebyl vyloučen vliv na 
evropsky významné lokality Údolí Svitavy (CZ0624132) a Moravský kras (CZ0624130) 
soustavy Natura 2000 nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
byly upraveny či vypuštěny. 

Nové stanovisko k upravené koncepci „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn“ vylučující existenci významného vlivu na 
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 vydala i Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky pro území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

 

4. Poţadavek Agentury ochrany přírody s krajiny, Správa CHKOM Moravský Krasů:  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jiţní Morava, oddělení Správa 
CHKO Moravský kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle 
ustanovení § 75 a 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „zákon“), obdrţela dne 30.3.2017 ţádost Městského úřadu Blansko, odboru  
stavebního, oddělení územního plánování a stavebního řádu o změnu stanoviska k návrhu 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn 
(dále jen „Zpráva“). 



Zpráva o uplatňování ÚP Olomučany se zadáním změn 

39 
 

Agentura posoudila, zda můţe mít nově předloţená Zpráva samostatně nebo ve spojení s 
jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality (dále jen „EVL“) Moravský kras a na základě tohoto 
posouzení vydává následující stanovisko : 

Významný vliv Zprávy na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Moravský kras 
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry ve smyslu § 45 i) zákon lze 
vyloučit.: 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 75 a 78 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  v 
platném znění (dále jen „zákon“), obdrţela dne 30.3.2017 upravený návrh Zprávy. K 
původně předloţené Zprávě vydala Agentura stanovisko podle § 45 i) zákona č.j. 
SR/0073/JM/2017-2 ze dne 21.února 2017, ve kterém nevyloučila významný vliv Zprávy na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL Moravský kras samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry. Důvodem byl návrh Změny Ol4, a to z důvodu 
nepovolených staveb na pozemku p.č. 1355 k.ú. Olomučany vedených v ÚP jako plochy 
Ovv. Agentura ve svém vyjádření č.j. SR/0073/JM/2017-4 ze dne 23.února 2017 nabídla 
změnu svého stanoviska podle § 45 i) zákona, pokud dojde k úpravě Zprávy tak, aby sporná 
lokalita byla ze Zprávy vypuštěna. Na základě dohody s obcí byl upraven předmět řešení 
změny Ol4 a následně byla předloţena DO nová ţádost obsahující upravenou změnu Ol4, 
ze které byla sporná plocha Ovv vypuštěna. Vzhledem k této skutečnosti Agentura 
přistoupila ke změně svého stanoviska. K dále zmíněné Změně Ol8, uvedené ve stanovisku 
SR/0073/JM/2017-2 ze dne 21.února 2017, se Agentura vyjádří aţ v další fázi úpravy ÚP, 
kdy budou známy konkrétní záměry změn. 

Vzhledem k výše uvedenému lze vyloučit, ţe můţe uvedená Zpráva, samostatně nebo ve 
spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, mít významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvosti EVL ve smyslu ustanovení § 45i zákona. Předmětem ochrany EVL 
Moravský kras jsou podzemní krasové jevy vytvořené v devonských vápencích, 
geomorfologicky cenný povrch území s výraznou klimatickou a vegetační inverzí, i 
dochovaná přirozená a přírodě blízká rostlinná a ţivočišná společenstva vázaná na toto 
specifické prostředí. 

 

5. Poţadavek MěÚ Blansko, Odboru ţivotního prostředí  

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu §77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon: 

Dle přeloţeného návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Olomučany poţadujeme z 
hlediska ochrany krajinného rázu, aby v případě realizace záměru ŠLP Křtiny na části 
pozemku parc.č. 774/1 v k.ú. Olomučany byla tato enkláva začleněna do krajiny, ze severní 
strany výsadbou dřevin (tzv. ţivého plotu), který bude napojen na sousední lesní pozemek 
(parc .č. 1296 v k.ú. Olomučany) tak, aby opticky oddělil výrobní areál Pila Olomučany od 
volné krajiny. Pro výsadbu tzv. ţivého plotu budou pouţity jen geograficky odpovídající druhy 
dřevin. K ostatním částem předloţeného návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Olomučany nemáme námitky. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů poţadujeme následující: 

je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 334/1992 Sb. , o ochraně 
zemědělského půdního fondu , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Zpracovatelé 
jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona. Dále jsou povinni 
navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem 
chráněných obecných zájmů nejvýhodnějších. Přitom musí vyhodnotit předpokládané 
důsledky navrhovaného řešení ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným moţným řešením. 
Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je uveden v 



Zpráva o uplatňování ÚP Olomučany se zadáním změn 

40 
 

příloze č. 3 Vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. 

V souvislosti s pořizováním podkladových materiálů zároveň upozorňujeme na Metodický 
pokyn Ministerstva ţivotního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu (Věstník MŢP ČR částka 4/12/96). Podle tohoto pokynu je 
nutné při zpracování dokumentace postupovat. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších  
předpisů,(dále jen zákon), dle předloţeného návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Olomučany poţadujeme, aby v případě dotčení lesních pozemků bylo postupováno v 
souladu se zákonem . 

Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme následující poţadavky: 

Při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší v předmětných lokalitách je nutné 
splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy. Obecně 
platí, ţe není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo 
činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména předcházení problémů obtěţování 
obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění 
objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší 
– průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů, frekventovaných silnic, apod. 

5.2.7 Poţadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení 
jejich vyuţití, které bude nutno prověřit 

Poţadavky na řešení nevyplývají. 

5.2.8 Poţadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a asanací, pro které bude moţné uplatnit 
vyvlastnění nebo předkupní právo 

Změnami budou vymezeny veřejně prospěšné stavby (zejména dopravní a technická 
infrastruktura) pouze v odůvodněných případech.  

5.2.9 Poţadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 
rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

Předmětem řešení Změny Ol8 je prodlouţení lhůty pro zpracování územní studie do 
31.12.2020. Jiné poţadavky nevyplývají. 

5.2.10 Poţadavky na uspořádání obsahu návrhu změny 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 poţadavcích na 
vyuţívání území, v platném znění.  

Při zpracování změn Pořizovatel doporučuje vyuţít metodické doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj z prosince 2014 „Změna územního plánu – obsah“. Součástí Odůvodnění změn 
bude tzv. srovnávací text. Dokumentace návrhů Změn bude obsahovat dvě části - Návrh 
Změny a Odůvodnění Změny.  

Změny ÚP mohou být zpracovány společně v jedné dokumentaci. 
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Textová část Odůvodnění změny bude obsahovat níţe uvedené kapitoly: 

1. Postup při pořízení změny územního plánu, 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem 

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

5. Vyhodnocení souladu s poţadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů, 

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

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udrţitelný rozvoj, 

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

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu 

9.1 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v 
případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ, 

9.2 s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 
51 odst. 3 SZ, 

9.3 s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 
odst. 3 SZ, 

9.4 s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu 
v případě postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, 

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

12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

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

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

15. Vyhodnocení připomínek. 

Kapitoly výše označené tučně kurzívou vypracuje zpracovatel územního plánu. 

Čistopis dokumentace Změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 
vyhotovení. Pro účely společného jednání o návrhu bude dokumentace v počtu 3 

vyhotovení (1x Obec, 1x Pořizovatel ÚPD, 1x KÚJMK). Po účely veřejného projednání (řízení 
o návrhu) postačí v počtu 2 vyhotovení. V digitální podobě budou předána data návrhu 
(formát vyuţitelný pro GIS aplikace – dle dohody) a dokumentace bude předána v podobě 
vyuţitelné pro prezentaci na webových stránkách města a obce a při projednání (návrh i 
odůvodnění ve formátu PDF). Následně bude vyhotoven územní plán zahrnující právní stav 
po vydání jeho změn v počtu 4 vyhotovení (1x Obec, 1x Pořizovatel ÚPD, 1x SÚ a 1x 
KÚJMK), včetně dat. 
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6. POŢADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vzhledem k charakteru změn Pořizovatel nepředpokládá vyhodnocení vlivů na ţivotní 
prostředí. Případné vyhodnocení vlivů bude zpracováno dle Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 
Sb. v platném znění a dle poţadavků dotčených orgánů. 

 

Požadavky dotčených orgánů: 

Poţadavek KÚ JMK, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní 
prostředí 

 Odbor ţivotního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „OŢP“) uplatnil v 
rámci koordinovaného stanoviska podle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) pod č. j. JMK 20836/2017 
ze dne 06.03.2017) stanovisko a připomínky „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Olomučany“ s pokyny pro zpracování návrhů změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. 
Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu Olomučany, okr. Blansko (dále také jen „Návrh Zprávy“). 
V tomto stanovisku uplatnil OŢP jako dotčený orgán posuzování vlivů na ţivotní prostředí 
příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí poţadavek na 
vyhodnocení vlivů změn územního plánu Olomučany na ţivotní prostředí.  
Dne 24.04.2017 obdrţel OŢP ţádost Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad (dále 
jen MěÚ Blansko), o doplnění shora citovaného stanoviska k upravenému „Návrhu Zprávy“, 
a dne 12.05.2017 doplnění této ţádosti. Přílohou této ţádosti a jejího doplnění byl upravený 
„Návrh Zprávy“, aktualizované stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, OŢP, č. j. JMK 
54903/2017, ze dne 11.04.2017, dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, aktualizované stanovisko orgánu ochrany přírody a 
krajiny, Agentury ochrany přírody a krajiny, Správy CHKO Moravský kras, č. j. JMK 
SR/0146/JM/2017-2, ze dne 07.04.2017, dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
MěÚ Blansko, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Olomučany, v 
ţádosti o doplnění shora citovaného stanoviska k upravenému „Návrhu Zprávy“, uvádí:  

„Městský úřad Blansko, Odbor Stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního 
rozvoje, příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
v platném znění (dále jen stavební zákon), k pořizování územně plánovací dokumentace, 
zpracoval ve smyslu § 55 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn v uplynulém období (dále jen Zpráva). 
Pořizovatel dne 07.02.2017 v souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona zaslal 
tuto zprávu dotčeným orgánům, krajskému úřadu s ţádostí o uplatnění vyjádření a 
stanovisek k tomuto dokumentu. 

Odbor ţivotního prostředí KUJMK ve svém stanovisku s č.j. S-JMK 23941/2017/0ŢP/Kno, ze 
dne 21.02.2017 vyhodnotil návrh Zprávy z hlediska zákona č. 114/19921 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění, a vydal stanovisko, ve kterém konstatoval ţe dle ust. §45i 
odstavce 1 téhoţ zákona, můţe mít hodnocená koncepce významný vliv na evropsky 
významné lokality údolí Svitavy a Moravský Kras soustavy Natura 2000, nacházející se na 
území v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Pořizovatel projednal s určeným zastupitelem moţnosti dalšího postupu pořizování změn ÚP 
Olomučany zahrnutých do projednané Zprávy a na základě dohody bylo rozhodnuto řešit 
změny pouze v takovém rozsahu, aby bylo moţné jejich vliv na celistvost EVL Moravský 
Kras a významné lokality údolí Svitavy vyloučit a následně vyloučit nutnost pro zpracování 
změn zpracování vyhodnocení SEA. 

Návrh Zprávy, který bude následně předkládán ZO ke schválení a bude slouţit jako zadání 
změn, byl upraven a zaslán se ţádostí o změnu stanoviska Správě CHKO Moravský kras a 
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následně, po obdrţení tohoto stanoviska, se ţádostí o změnu výše uvedeného stanoviska 
Odboru ţivotního prostředí KUJMK. Pořizovatel obdrţel stanovisko Odboru ţivotního 
prostředí KÚJMK jako orgánu ochrany přírody k moţnostem významného vlivu upravené 
koncepce dne 11.04.2017 pod č.j. JMK 54903/2017, sp. Zn. S-JMK 43890/2017 OŢP/Kno, 
ve kterém uvedl, ţe hodnocená koncepce nemůţe mít významný vliv na ţádnou evropsky 
významnou lokalitu nebo ptačí oblast. 

Na základě výše uvedeného Vás ţádáme o změnu (doplnění) stanoviska ke Zprávě o 
uplatňování ÚP Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění.“ 

Na základě výše uvedeného OŢP posoudil předloţený doplněný Návrh Zprávy z hlediska 
moţných dopadů na jednotlivé sloţky ţivotního prostředí a doplňuje své stanovisko 
uplatněné v rámci koordinovaného stanoviska č. j. JMK 20836/2017 ze dne 06.03.2017, v 
bodě A. takto: 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů: 

OŢP jako dotčený orgán posuzování vlivů na ţivotní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) 
zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí neuplatňuje poţadavek na vyhodnocení vlivů 
návrhu změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu 
Olomučany na ţivotní prostředí. 

Odůvodnění: 

„Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany“ obsahující pokyny pro změny č. 
Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu Olomučany můţe 
stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na ţivotní prostředí, a proto je tedy návrh změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. 
Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu Olomučany koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 
1 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí. 

Na základě posouzení podle kritérií uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona však odbor 
ţivotního prostředí n uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona a přitom zjišťoval, zda a v jakém 
rozsahu můţe návrh změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 
územního plánu Olomučany váţně ovlivnit ţivotní prostředí a obyvatelstvo. Pouţil přitom 
kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní územní plán a příslušné zájmové území, 
na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a ţivotní 
prostředí. 

Návrhem změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu 
Olomučany mají být prověřeny mj. plochy občanského vybavení a plochy skladování, ovšem 
v malém rozsahu, který nemůţe ovlivnit ţivotní prostředí ani zdraví obyvatel. Změnami ÚP 
Olomučany mají být sice vymezeny plochy smíšené obytné, ale pouze nerušícího 
charakteru, nebude se jednat o velké plochy výrobní. 

Předmětným územím územního plánu je část území obce Olomučany, která má rozlohu 
1513 ha, s počtem obyvatel 871, ovšem změnami bude případně dotčena pouze malá část 
tohoto území a obyvatel. 

Územní plán Olomučany nebude ovlivňovat jiné koncepce více neţ v současné době. 
Vymezení ploch občanského vybavení a plochy smíšených obytných můţe přispět k podpoře 
socioekonomické oblasti ţivota v obci i k ochraně zdraví obyvatel i dalších sloţek ţivotního 
prostředí a nebude zdrojem emisí, které by překračovaly hranice obce. Případné emise by 
mohly pocházet pouze z lokálních topenišť, pokud ty budou vůbec instalovány, přičemţ 
intenzita těchto emisí můţe být zvláště v letním období zanedbatelná. Z výše uvedeného je 
zřejmé, ţe vymezení ploch vymezených v rámci návrhu změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. 
Ol5, č. Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu Olomučany neovlivní ţivotní prostředí nebo 
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zdraví obyvatel sousedních obcí. 

Poţadavky na ochranu ţivotního prostředí a veřejné zdraví jsou respektovány, navrhované 
vyuţití ploch významným způsobem přispěje k podpoře udrţitelného rozvoje oblasti. Z 
hlediska udrţitelného rozvoje dotčeného území se jedná o podporu socioekonomické oblasti 
ţivota v obci, která nenaruší zdraví obyvatel ani ţivotní prostředí. 

Kumulativní a synergické vlivy budou zanedbatelné vzhledem k tomu, ţe mají být vymezeny 
plochy pro občanské vybavení, plochy smíšené obytné a plochy skladování malého rozsahu, 
které vylučují zásadní negativní ovlivnění jednotlivých ploch navzájem. Rizika pro ţivotní 
prostředí a veřejné zdraví jsou zanedbatelná, neboť v území nebude ţádná plocha 
vyuţívána k ţádné tak rizikové činnosti, která by mohla způsobit havárii. Vzhledem k počtu 
obyvatel obce, kteří mohou být jednotlivými plochami dílčích změn ovlivněni, bude případný 
vliv koncepce velice nízký, v některých případech zanedbatelný. 

Případný dopad změn územního plánu na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem 
ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni bude zanedbatelný vzhledem k 
tomu, ţe OŢP jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších, ve svém 
stanovisku pod č. j. JMK 54903/2017, ze dne 11.04.2017, vyloučil významný vliv upraveného 
Návrhu Zprávy na příznivý stav předmětu ochrany EVL samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi a záměry ve smyslu § 45 i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů. Také Agentura ochrany přírody a krajiny, Správa Chráněné 
krajinné oblasti Moravský kras, ve svém stanovisku k upravenému Návrhu Zprávy č. j. 
SR/0146/JM/2017-2, ze dne 07.04.2017, konstatuje, ţe „Významný vliv Zprávy na příznivý 
stav předmětu ochrany nebo celistvost EVL Moravský kras samostatně nebo ve spojení s 
jinými koncepcemi nebo záměry ve smyslu § 45i zákona lze vyloučit.“ 

Z výše uvedeného je patrné, ţe dle upraveného Návrhu Zprávy nebudou v územním plánu 
navrhovány plochy či koridory s významnými negativními vlivy na ţivotní prostředí a veřejné 
uplatil poţadavek na vyhodnocení vlivů návrhu změn č. Ol1, č. Ol2, č. Ol3, č. Ol4, č. Ol5, č. 
Ol6, č. Ol7 a č. Ol8 územního plánu Olomučany na ţivotní prostředí. 

Tím v ţádném případě není dotčena povinnost investorů, oznamovatelů konkrétních záměrů 
uvedených v § 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, postupovat ve 
smyslu ustanovení § 6 a následujících zákona o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, které 
upravují posuzování záměrů. 

V ostatních částech zůstává stanovisko krajského úřadu č. j. JMK 20836/2017 ze dne 
06.03.2017, v platnosti. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ţivotního 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 na základě 
ţádosti, kterou podal pořizovatel územně plánovací dokumentace Městský úřad Blansko, 
odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, moţnosti vlivu 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“ a vydává stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhoţ zákona v tom smyslu, ţe 
hodnocená koncepce nemůţe mít významný vliv na ţádnou evropsky významnou lokalitu 
nebo ptačí oblast. 

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, ţe hodnocená upravená 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“ umoţňuje po provedených úpravách uvedených v ţádosti vyloučit existenci 
významného vlivu hodnocené koncepce na evropsky významné lokality soustavy Natura 
2000, tj. zejména evropsky významnou lokalitu Údolí Svitavy (CZ0624132) a evropsky 
významnou lokalitu Moravský kras (CZ0624130). Hodnocená upravená koncepce „Návrh 
Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn“ 
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svou věcnou povahou nemá v současnosti potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární 
vlivy na celistvost a charakteristiku stanoviště a příznivý stav předmětu ochrany. 

Z obdrţené ţádosti je zřejmé, ţe nejednoznačné pasáţe uvedené v původním znění 
koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomučany s pokyny pro zpracování 
návrhů změn“, které měly za následek vydání stanoviska podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny (č.j. JMK 23974/2017 ze dne 21.02.2017), kterým nebyl vyloučen vliv na 
evropsky významné lokality Údolí Svitavy (CZ0624132) a Moravský kras (CZ0624130) 
soustavy Natura 2000 nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 
byly upraveny či vypuštěny. 

Nové stanovisko k upravené koncepci „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn“ vylučující existenci významného vlivu na 
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 vydala i Agentura ochrany přírody a 
krajiny České republiky pro území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. 

Toto odůvodněné stanovisko se vydává postupem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád a nejedná se o rozhodnutí ve správním řízení. Tento správní akt nenahrazuje 
jiná správní opatření a rozhodnutí, která se k hodnocené aktivitě vydávají podle zvláštních 
právních předpisů. 

 

7. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Varianty řešení se nepředpokládají.  

Nový územní plán nebude pořizován. Po projednání bude pouze zpracován právní stav ÚP. 

9. POŢADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI 

NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŢITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, 
POKUD BYLY VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Bez poţadavků. 

10. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrh na aktualizaci nebude podán. 

11. ZÁVĚR 

Zpráva o uplatňování ÚP Olomučany s pokyny pro zpracování návrhů změn byla projednána 
ve smyslu ust. §55 přiměřeně podle § 47 odst.1 aţ 4 stavebního zákona. Návrh Zprávy byl 
doručen veřejnou vyhláškou a jednotlivě dotčeným orgánům. Rovněţ byl zveřejněn na 
webových stránkách Obce Olomučany a Města Blansko. Do 30 dnů od obdrţení návrhu 
Zprávy mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele 
vyjádření, ve kterém mohly uvést poţadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních 
předpisů a územně plánovacích podkladů. V téţe lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad 
uplatnit u pořizovatele stanovisko, sousední obce podněty. K návrhu Zprávy mohl kaţdý 
uplatnit ve stanovené lhůtě písemné připomínky. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny 
připomínky. Sousední obce neuplatnily ţádné podněty.  


