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A. Postup při pořízení změny územního plánu 

Územní plán Petrovice (dále ÚP) byl vydán dne 22.7.2010 usnesením s č.j. Z15/22/2010 a nabyl účinnosti 
7.8.2010. Návrh ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném v době projednání návrhu 
ÚP. Změna dosud nebyla vydána.  
 
Změna č.1 byla pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55 a) až 55 c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), v platném znění.  
 
Návrh Změny č.1 ÚP Petrovice, zahrnující 9 dílčích změn, byl zpracován na základě pokynů pro zpracování 
návrhů změn ÚP Petrovice, označených Pe1 – Pe8, které byly součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Petrovice. Tato Zpráva byla schválena usnesením č. 2.11.2020 přijatým Zastupitelstvem obce Petrovice na 
11. zasedání dne 29.06.2020. Změna Pe9 vyplynula z požadavku dotčeného orgánu.  
Zastupitelstva obce výslovně uvedlo, že změna č.1 bude pořizována zkráceným způsobem. Vyhodnocení 
vlivů Změny č.1  ÚP Petrovice na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno. Návrh změny neobsahuje prvky 
náležející regulačnímu plánu. 
  
Návrh změny č.1 byl zpracován firmou Alice Horňáková architekti s.r.o., ing. arch. Alicí Horňákovou, a 
projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na veřejném projednání 
09.03.2021. 
 
Obec Petrovice, dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a veřejnost se mohly seznámit s dokumentací 
návrhu změny č. 1 na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje stavebního úřadu MěÚ Blansko, 
náměstí Republiky 1, Blansko, na Obecním úřadu v obci Petrovice a dále na webových stránkách obce 
Petrovice http://e-uredni-deska.cz/petrovice/dokumenty.php?sekce=1 a na webových stránkách města 
Blansko na adrese https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582212. 
 
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby 
podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky. Dotčené orgány uplatnily do 7 dnů ode dne veřejného 
projednání 5 stanovisek, z nichž v jednom byly uplatněny požadavky na drobné úpravy textu. Souhlasné 
vyjádření k návrhu změny č.1 bylo rovněž uplatněno 1 oprávněným investorem. Nebyly uplatněny žádné 
připomínky ani  námitky.  
 
Stanovisko krajského úřadu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, 
souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem dle § 55b, 
odst. 4) stavebního zákona Pořizovatel obdržel 27.05.2021 pod č.j. JMK 77623/2021, S – JMK 63577/2021. 
Stanovisko krajského úřadu, odboru životního prostředí, k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí 
dle § 55b, odst. 5) stavebního zákona Pořizovatel obdržel 31.05.2021 pod č.j. JMK 78120/2021, S –JMK 
63578/2021 OŽP/Wer. 
 
Dále bylo postupováno obdobně dle § 53 a 54 stavebního zákona. Pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Z výsledků projednání vyplynul požadavek pouze na formální 
úpravy dokumentace. Nedošlo k podstatné úpravě návrhu změny a nebylo nutné opakovat veřejné 
projednání. 

 
 
 
 

http://e-uredni-deska.cz/petrovice/dokumenty.php?sekce=1
https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582212
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B. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem 

B.1. Soulad s Politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky (dále jen PÚR ČR) byla schválena vládou České republiky 
usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009. Aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády ze dne 
15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2 byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 č. 629 a 
Aktualizace č. 3 byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 č. 630. 
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 ekonomických činností, které 
mají z velké části i mezinárodní význam. Rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost jak 
dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Sílící mezinárodní 
kooperační svazky napojují oblast zejména na prostor Vídně a Bratislavy. 
Obce mimo rozvojové oblasti leží na rozvojové ose OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou 
vazbou na dopravní cesty. Jde o silnici I/43, koridor připravované kapacitní silnici S43 a železniční trať 
č. 260 (I. tranzitní železniční koridor). 
V ZÚR JMK byly rozvojové oblasti a osy upřesněny. Správní území obce Petrovice leží mimo 
rozvojové osy a oblasti. 
 
Změna ÚP Petrovice je v souladu s prioritami PÚR a to konkrétně s těmito :   

- nadále chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví, zachovává ráz urbanistické struktury území, struktury 
osídlení a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice (14).  

- dbát na rozvoj primárního sektoru při zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny(14a). 

- při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním 
řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 
zhoršují stav i hodnoty území (16) 

- vytváří v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací zastavitelných 
ploch pro vytváření pracovních příležitostí (17)  

- podporuje hospodárně využití zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné 
zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné 
v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území (19). 

- doplněním cestní sítě vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. Podporuje propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými 
cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (priorita 22) 

 
 

B.2. Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje 

 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje 5. října 
2016, usnesením č. 2891/16/Z29, s účinností 03. 11. 2016. Aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
konaném dne 17.9.2020 a nabyla účinnosti dne 31.10.2020. 
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V době zpracování a vydání platného ÚP Petrovice neexistovala nadřazená územně plánovací 
dokumentace.  
 
ZÚR JMK stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, určují priority 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a zpřesňují nebo vymezují 
rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti republikového a nadmístního významu.  
 
Dále ZÚR JMK zpřesňují plochy a koridory vymezené v Politice územního rozvoje a navrhují plochy a 
koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv a stanoví požadavky na jejich využití. ZÚR JMK rovněž definují 
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby. 
 
B.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje (A) 
 
ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje 
a obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které 
konkretizují cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 
Jihomoravského kraje a zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice 
územního rozvoje.  
 
ÚP Petrovice po změně č.1 není v rozporu s prioritami. ÚP vytváří podmínky zejména k podpoře 
principu integrovaného rozvoje území, zejména měst a obcí (priorita č. 5), v urbanistické koncepci 
zohledňuje rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i specifické podmínky 
pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot (priorita č. 6), podporuje 
přístupnost a prostupnost krajiny, zejména předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny 
(priorita č. 10), ÚP podporuje péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, které vytvářejí 
charakteristické znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje 
(priorita č. 14), vytváří územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí 
zejména s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a 
ekologickou funkci krajiny (priorita č. 15), vytváří územní podmínky pro zabezpečení kvality života 
obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, 
zajišťuje dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny (priorita č. 16). 
 
 
B.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, centra osídlení (B) 
 
Správní území obce nebylo zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani osy. 
Obec Petrovice nebyla zařazena mezi centra osídlení. 
 
 
B.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. 
 
B.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 využití, které 
má být prověřeno (D) 
 
ZÚR JMK ve správním území obce Petrovice nevymezují žádné záměry nadmístního významu. Ve 
správním území nebyly rovněž vymezeny žádné koridory cyklotras a stezek nadmístního významu.  
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B.2.5. Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje (E) 
 
B.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 
 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné 
formy jejich využívání a v možných 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 
využívání.  
c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území a ochranu ohrožených rostlin a živočichů. 
Úkoly pro územní plánování: 
a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání 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 těžbě surovin a řešení způsobu 
dalšího využívání území. 
 
ÚP Petrovice po změně č.1 vytváří územní podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů pro územní 
plánování s výjimkou úkolu v bodě c), neboť se na správním území Petrovice nenachází území po 
těžbě surovin. 
 
B.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 
 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a) Podporovat obnovu a udržování 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 využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního ruchu. 
 
ÚP Petrovice i po změně č.1 vytváří územní podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů pro 
územní plánování. ÚP není v rozporu s požadavky. 
 
B.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 
 
Požadavky na uspořádání a využití území: 
a) Podporovat rozvoj center osídlení.  
b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou. 
c) Podporovat zachování zemědělského charakteru v jižní části kraje. 
Úkoly pro územní plánování: 
a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 
ÚP Petrovice po změně č.1 vytváří vytváří územní podmínky pro obsluhu území veřejnou 
infrastrukturou. ÚP není v rozporu s požadavky. 
 
 
B.2.6. 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 č.26 Sloupsko-kořenecký Pro 
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plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách krajinných typů se stanovují územní 
podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 
 
Krajinný typ č. 26 Sloupsko - kořenecký 
Cílová charakteristika 
Dynamická lesní až leso-zemědělská krajina s četnými údolními zářezy, středně velké až velké lesní 
porosty, středně velké až malé bloky orné půdy, malé bloky travních porostů. 
Harmonická krajina enklávy sídel s okolní a zemědělsky obhospodařovanou krajinou v prostorovém 
rámci lesních porostů. 
 
Požadavky na uspořádání a využití území 
a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území. 
b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika 
apod.). 
c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení 
ekologické stability a prostorové struktury krajiny. 
d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. 
Úkoly pro územní plánování 
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i 
mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy. 
b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách. 
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a objemově 
výrazných staveb. 
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu. 
 
V ÚP Petrovice se po změně č.1 koncepce uspořádání krajiny v zásadě nemění. Územní systém 
ekologické stability je funkční a v ÚP je respektován. Prostupnost krajiny zajištují stávající a 
navrhované účelové komunikace. Rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, 
vymezení územního systému ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření 
podmínek pro její přiměřené rekreační využití je v zásadě v souladu s podmínkami požadovanými ve 
vymezení krajinných typů, a územní plán naplňuje stanovené úkoly pro územní plánování. 
 

 
 
B.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 nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření.  
 
B.2.8 Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury (H) 
 
B.2.8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů  
ZÚR JMK stanovují požadavky 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 níže uvedené 
plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci Petrovice. 
Ve správním území této obce nebyly vymezeny žádné záměry nadmístního významu. 
 
 



 

 
ZMĚNA Č.1 ÚP PETROVICE - ODŮVODNĚNÍ 

 

8 

B.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 
Ve správním území obce není vymezena územní rezerva. 
 
B.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 
Konkrétní požadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JMK pro správní území obce nevyplývají. 
 

C. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

 
Ve Změně č.1 došlo k doplnění cyklotras místního významu č. 5085 a č. 5117, vedených po stávající 
komunikaci. Návaznost cyklotras na sousední správní území byla zajištěna. Další provedené úpravy 
nemají vliv na širší vztahy a koordinaci území. 

 
 

D. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s 
požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v 
území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

 
Změna č.1 ÚP Petrovice, zahrnující 9 dílčích změn, byl zpracován na základě pokynů pro zpracování 
návrhů změn ÚP Petrovice, označených Pe1 – Pe8, které byly součástí Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Petrovice. V Zadání bylo pouze obecně požadováno zachování stávající urbanistické koncepce, 
stanovené platným územním plánem a respektování současného charakteru sídla. Území je nutno 
považovat za území s archeologickými nálezy. Požadavky uvedené v zadání Změny č. 1 byly splněny. Byly 
rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu. ÚSES, 
vymezený v platném územním plánu, nebyl Změnou č. 1 dotčen. Předpokládané důsledky 
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond byly vyhodnoceny. Požadavky na ochranu 
nezastavěného území nebyly stanoveny. 

 

E. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů 

Návrh Změny č. 1 byl ve všech etapách pořizování zpracováván dle příslušných ustanovení stavebního 
zákona a prováděcích vyhlášek. Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Plochy s rozdílným 
způsobem využití byly z platného ÚP převzaty. Specifické plochy nebyly navrženy. 

 

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

 

F.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí,  Brno  

 (stanovisko doručeno 15.03.2021) 
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované 
stanovisko:  
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ), obdržel 
dne 05.02.2021 oznámení o konání veřejného projednání (zkrácený postup pořizování) „Návrhu 
změny č. 1 územního plánu Petrovice“ a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území ve 
smyslu ustanovení § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění (dále jen stavební zákon), jehož provedení formou vzdáleného přístupu bylo 
stanoveno na den 09.03.2021. 
OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona koordinované stanovisko: 
 
A) stanovisko odboru životního prostředí 
„Návrh změny č. 1 územního plánu Petrovice“ (pořizovatelem je MěÚ Blansko, odbor výstavby a 
územního plánování, vypracovala Alice Horňáková architekti, s.r.o., 10/2020) zahrnuje tyto změny: 
Pe1 – uvedení ÚP Petrovice do souladu se ZÚR JMK, 
Pe2 – plochy výroby a skladování, 
Pe3 – plochy bydlení – potvrzení skutečného stavu využití, 
Pe4 – plochy bydlení nahrazující plochy SH, 
Pe5 – nové plochy bydlení v severní části obce, 
Pe6 – vypuštění plochy smíšené obytné, 
Pe7 – nové plochy zahrad v jižní části obce, 
Pe8 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele, 
Pe9 – zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný 
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje 
k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ následující stanoviska: 
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): 
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o 
ochraně ZPF posoudil předmětný návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v 
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny č. 
1 územního plánu Petrovice“. 
U nově předložených návrhových ploch nebyl shledán rozpor se základními zásadami ochrany 
zemědělského půdního fondu. Plochy v maximální míře navazují na zastavěné území obce. Svým 
tvarem a lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářela nežádoucí proluky, či 
narušovala organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků zemědělského půdního fondu. 
Rozsahem odpovídají velikosti a potřebám sídla.  
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že předložené návrhové plochy komplexně odpovídají 
velikosti a skutečným potřebám sídla a navržený zábor zemědělské půdy lze považovat za 
nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany ZPF, jak stanoví ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. K 
navrácení zastavitelné plochy 1.21/SH-0.52 o velikosti 0,52 ha zpět do zemědělského půdního fondu 
nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky. 
 
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného 
zákona uplatňuje pro část řešeného území nacházející se mimo chráněnou krajinnou oblast 
Moravský kras stanovisko k předloženému „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ v tom 
smyslu, že k němu nemá připomínky. 
 
3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):  
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu 
plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj. obecní úřad obce 
s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o 
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí. 
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4. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů:  
 
OŽP není příslušný orgán státní správy lesů.  
 
5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k předloženému „Návrhu změn č. 1 územního plánu Petrovice“ 
stanovisko v tom smyslu, že k němu nemá připomínky.  
 
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:  
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona 
o posuzování vlivů na životní prostředí vydává stanovisko k „Návrhu změny č. 1 územního plánu 
Petrovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 
V rámci projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petrovice uplatnil OŽP požadavek 
na vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice na životní prostředí. Součástí 
předloženého návrhu je tedy dokument „ZMĚNA Č.1, ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROVICE, 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Zpracováno 
dle přílohy č.9 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění a dle § 19, odst. (2) stavebního zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. v platném znění, listopad 
2020“ (dále jen „SEA vyhodnocení“). Zhotovitelem je Ing. Pavel Cetl, držitel autorizace podle zákona 
č. 100/2001 Sb., § 19 a § 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a 
činností na životní prostředí č. j. 1713/209/OPVŽP/97, prodloužené rozhodnutím MŽP č. j. 
46325/ENV/06, č. j. 52102/ENV/11 a č. j. 2466/ENV/16, platné do 31.12.2021). 
Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 10i 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bude vydáno samostatně poté, co 
pořizovatel předloží OŽP ve smyslu ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona kopie stanovisek a 
připomínek k problematice životního prostředí. 
Z uvedených důvodů žádáme tímto pořizovatele o součinnost v uvedené věci. 
OŽP má připomínky k SEA vyhodnocení:  
1. Nejsou vyhodnoceny kumulativní a synergické vlivy, což je třeba doplnit.  
2. Soulad s požadavky strategických dokumentů je vyhodnocen pouze ve vztahu k jednomu 
strategickému dokumentu, což je třeba doplnit. 
7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. není potřeba v „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ a 
vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj území (okres Blansko), ve smyslu ust. § 55b odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), uplatňovat žádná omezení ve vztahu k provozovatelům zařazeným do skupiny „A“, 
respektive do skupiny „B“. 
8. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a obecně závazné 
vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového 
hospodářství Jihomoravského kraje 2016 –2025: 
V souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemá krajský úřad žádné 
připomínky. 
Krajský úřad upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 
odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ 
připomínky. 
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OŽP mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v případných dalších fázích 
projednávání předmětné územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od 
veřejného projednání v textové části „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ zřetelně 
vyznačeny. 
B) stanovisko odboru dopravy 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), jako dotčený orgán z 
hlediska řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a 
podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, (dále jen zákon o PK) v řízení dle § 55b odst. 2 stavebního zákona následující stanovisko k 
návrhu změny ÚP a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků. 
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK 
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče 
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém 
je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury 
podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 

 
Vyhodnocení: 
Požadavky na doplnění Hodnocení SEA byly zapracovány, OŽP řešení odsouhlasil v samostatném 
stanovisku vyhodnocení vlivu koncepce ÚP na životní prostředí (viz.níže) 

 

F.2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

(15.03.2021) 
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace posoudil 
návrh z hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a odpadového hospodářství, 
ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ve věci vydává následující 
stanovisko: 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany zemědělského 
půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedenou změnou ÚP Petrovice a k uvedené změně č. 1 
neuplatňujeme žádné připomínky. 

 

Vyhodnocení: 
Pořizovatel vzal na vědomí. 

F.3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního 
hospodářství 

 
Stanovisko neuplatnil. Záměr byl s tímto dotčeným orgánem osobně konzultován před veřejným 
projednáním. K návrhům změn nemá připomínky. 
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F.4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 

(stanovisko doručeno 09.02.2021) 
K výše uvedenému návrhu Změny č. 1 Územního plánu Petrovice vydáváme z hlediska zájmů 
sledovaných památkovým zákonem, jako příslušný orgán státní památkové péče souhlasné 
stanovisko. V katastrálním území Petrovice u Blanska se nachází čtyři kulturní památky registrované 
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a několik památek místního významu. Žádná z nich 
však neleží v bezprostřední blízkosti navrhované změny, tudíž nedojde k jejich ovlivnění. 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel vzal na vědomí. 
 

F.5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko 

Stanovisko neuplatnil. 
 

F.6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

Stanovisko neuplatnil.  
 

F.7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

(stanovisko doručeno 21.08.2020) 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako 
dotčený správní úřad místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 258/2000 Sb.“), podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 
písm. b) za použití § 55b s odkazem na § 52 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v 
souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále také „správní řád“), k návrhu změny č. 1 Územního plánu Petrovice vydává toto stanovisko, že s 
Návrhem změny č. 1 Územního plánu Petrovice k veřejnému projednání a s vyhodnocením vlivu na 
udržitelný rozvoj území se souhlasí. 
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele. 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel vzal na vědomí. 
 

F.8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka1, 
Brno   

Stanovisko neuplatnil. Záměry řešené změnou se netýkají ochrany zájmů sledovaných tímto 
dotčeným orgánem. Ve správním území Petrovice nejsou evidovány žádné dobývací prostory, ložiska 
nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. 
 

F.9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 

Stanovisko neuplatnil. Záměry řešené změnou se netýkají ochrany zájmů sledovaných tímto 
dotčeným orgánem. Ve správním území Petrovice nejsou evidovány žádné dobývací prostory, ložiska 
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nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. 
 

F.10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 
32, Praha 1 

Stanovisko neuplatnil. Záměry řešené změnou se netýkají ochrany zájmů sledovaných tímto 
dotčeným orgánem. Ve správním území Petrovice nejsou evidovány žádné dobývací prostory, ložiska 
nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. 
 

F.11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 

Stanovisko neuplatnil. Záměry řešené změnou č. 1 se netýkají ochrany zájmů sledovaných tímto 
dotčeným orgánem.  
 

F.12. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 
územních zájmů Brno, Svatoplukova 84, Brno 

 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, 
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o 
zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany 
ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 
příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 55b odst. 2 stavebního 
zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření 
obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádáme o zapracování 
limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. 
Do správního území obce zasahuje vymezené 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 
tomto vymezeném území lze umístit 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 82a, data nesou atribut 
výšky 100-150. V případě kolize může být výstavba omezena. 
 
 - 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 
tomto vymezeném území lze umístit 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 82a, data nesou atribut výšky 0-50. V případě kolize 
může být výstavba omezena.  
Uvedené vymezené území je v textové části Odůvodnění, kapitole Změna Pe9 - Zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany zapracováno pouze částečně. Požadujeme doplnit část koridoru RR směrů s 
atributem výšky 0-50. V grafické části jsou obě části koridoru RR směrů zapracovány správně. 
Obecné požadavky Ministerstva obrany (jev 119) jsou v textové i grafické části zapracovány a musí 
být i nadále stabilizovány. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany ČR 
a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele 
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územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice 
dotčeného orgánu. 
Jedná se o významný limit v území a jeho důsledná ochrana je veřejným zájmem z důvodu zachování 
vzdušného telekomunikačního propojení složek Ministerstva obrany při zabezpečení veřejného zájmu 
- zajišťování obrany a bezpečnosti státu. V části koridoru s označením 50 je propojení RR směry níž k 
terénu a z toho důvodu je nezbytné trvat na daném rozlišení uvedených podmínek v území. 
Toto stanovisko Ministerstva obrany je uplatněno v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 
územního plánování pro zpracování územně analytických podkladů ORP a stanoviska MO k Návrhu 
Zprávy o uplatňování ÚP Petrovice - sp.zn. 100375/2020-1150-OÚZ-BR. 
Ministerstvo obrany nemá k předloženému návrhu ÚPD další připomínky za předpokladu 
zapracování výše uvedených vymezených území MO do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. Jedná se o provedení úprav části Odůvodnění, které neovlivňují koncepci předložené 
ÚPD. Veškeré požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny ve veřejném zájmu na zajištění obrany 
a bezpečnosti státu a jsou deklarací stávajících strategicky důležitých limitů v území, jejichž 
nerespektování by vedlo k ohrožení funkčnosti speciálních zařízení MO.  
 
Vyhodnocení: 
Podle výše uvedeného požadavku, který byl uveden i ve Zprávě o uplatňování, byly v textové části 
odůvodnění upřesněny a doplněny úplné požadavky MO, zejména požadavek na zvláštní zájmy 
Ministerstva obrany zapracováno pouze částečně. Část koridoru RR směrů obsahuje atribut výšky 0-
50. V grafické části jsou obě části koridoru RR směrů zapracovány správně. Požadavek výroku 
v posledním odstavci kapitoly I.06.5 byl upraven ve znění: V koridoru RR směrů o atributu výšky 
100-150 lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30m jen na základě stanoviska MO. 
V koridoru RR o atributu výšky 0-50 lze umístit a povolit nadzemní výstavbu jen na základě 
stanoviska MO. 
 

F.13. Stanovisko krajského úřadu dle §55b odst.4  

(stanovisko doručeno 04.01.2021). 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KrÚ), sděluje po 
obdržení stanovisek, připomínek, vzájemných konzultacích a po posouzení dle § 55b odst. 4 
stavebního zákona následující stanovisko: 
1. Základní údaje o návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice 
Pořizovatel: Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad 
Projektant: Alice Horňáková architekti, s.r.o., Heřmanova 1415/1, 170 00 Praha 7 , Ing. arch. Alice 
Horňáková, MSc. Radek Horňák, Ing. arch. Martina Sztachová 
Datum zpracování: leden 2021 
Řešené území: správní území obce Petrovice (k. ú. Petrovice u Blanska)  
2. Posouzení návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice z hlediska souladu s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky (PÚR ČR) v platném znění patří území části obcí z 
ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) do metropolitní rozvojové oblasti 
OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, 
které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá dostupnost 
jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Některé z obcí ORP 
Blansko mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s 
výraznou vazbou na významné dopravní cesty – silnici I/43, koridor připravované kapacitní silnice 
S43 a železniční trať č. 260. Správní území obce Petrovice nemá na uvedené dopravní cesty přímou 
vazbu. 
Z PÚR ČR nevyplývají pro řešenou změnu konkrétní požadavky. Uplatněny jsou relevantní 
republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle kapitoly 2 PÚR 
ČR, změna nenavrhuje žádné skutečnosti, které by byly v rozporu s prioritami či záměry 
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stanovenými a vymezenými v PÚR ČR. 
KrÚ upozorňuje, že dne 17.08.2020 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje České republiky. Z Politiky územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné 
od 11.09.2020) nevyplývají pro návrh změny č. 1 územního plánu Petrovice nové požadavky.  
B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016, jsou v současnosti platné ve znění 
Aktualizací č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti dne 31.10.2020. 
ÚP Petrovice včetně předmětných změn je v souladu s prioritami územního plánování 
Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovenými v ZÚR JMK, podporuje 
zejména naplňování bodu (10) priorit (tj. nástroji územního plánování podporovat přístupnost a 
prostupnost krajiny, zejména důsledně předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny) a 
bodu (14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 
charakteristické znaky území). Dle ZÚR JMK není správní území obce Petrovice součástí rozvojových 
či specifických oblastí, ani rozvojových os. 
Pro území obce Petrovice nevyplývají ze ZÚR JMK požadavky na vymezení koridorů či ploch 
technické a dopravní infrastruktury ani prvků ÚSES, neprocházejí tudy cyklistické trasy nadmístního 
významu. 
ÚP Petrovice v dosavadním znění splňuje relevantní požadavky na uspořádání a využití území a úkoly 
pro územní plánování stanovené v ZÚR JMK pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje, řešené změny nemají na koncepci ochrany a rozvoje uvedených 
hodnot vliv. 
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného celku 26 – Sloupsko-kořenecký. ÚP 
Petrovice není v rozporu s požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování 
stanovenými v ZÚR JMK pro tento krajinný celek. Navržená změna svým obsahem ani rozsahem 
nevylučuje zachování nebo dosažení cílových kvalit uvedeného krajinného celku.  
 
3. Posouzení návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice z hlediska zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy 
Návrh změny č. 1 byl zpracován na základě pokynů pro zpracování návrhů změn ÚP Petrovice 
uvedených ve Zprávě o uplatňování Územního plánu Petrovice. 
Návrh změny č.1 ÚP Petrovice, zahrnující 9 dílčích změn, byl zpracován na základě pokynů pro 
zpracování návrhů změn ÚP Petrovice, označených Pe1 – Pe8, které byly součástí Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Petrovice za období 9/2014 – 9/2018 (schválené Zastupitelstvem obce 
Petrovice dne 29.06.2020). Změna Pe9 vyplynula z požadavku dotčeného orgánu. Změny jsou 
pořizovány zkráceným způsobem podle § 55a a § 55b stavebního zákona. 
Obsah dílčích změn návrhu změny č.1 ÚP Petrovice 
Pe1 – uvedení ÚP Petrovice do souladu se ZÚR JMK 
Pe2 – plochy výroby a skladování 
Pe3 – plochy bydlení – potvrzení skutečného stavu využití 
Pe4 – plochy bydlení nahrazující plochy SH 
Pe5 – nové plochy bydlení v severní části obce  
Pe6 – vypuštění plochy smíšené obytné 
Pe7 – nové plochy zahrad v jižní části obce 
Pe8 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele 
Pe9 – „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany ČR“ 
Navržené dílčí změny nemají vzhledem ke svému charakteru a rozsahu vliv na širší vztahy dopravní 
ani technické infrastruktury. V návrhu změny č. 1 došlo dále k doplnění cyklotras místního významu 
č. 5085A a č. 117, vedených po stávajících komunikacích; tím je zajištěna návaznost cyklotras na 
sousední správní území. V rámci změny je aktualizována hranice zastavěného území. 
Závěr: 
KrÚ nemá z hlediska souladu návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice s PÚR ČR a se ZÚR JMK a 
z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy k návrhu změn 
připomínky.  
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Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí.  

G. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

Krajský úřad Jihomoravského kraje uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změn územního plánu 
Petrovice označených jako Pe1, Pe2, Pe3, Pe4, Pe5, Pe6, Pe7 a Pe8 na životní prostředí (dále jen „SEA 
vyhodnocení“).  
Vyhodnocení předpokládaných vlivů změn na udržitelný rozvoj území bylo zpracováno podle Přílohy č.5  
vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění. Obsahuje části A, C, E a F. Bod B Přílohy nebyl vyhodnocován - 
viz. níže stanovisko krajského úřadu z hlediska zákona č. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
Bod D přílohy nebyl vyhodnocován – doplňující průzkumy a rozbory nebyly zpracovány. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 
písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o ochraně přírody a krajiny“) pro část řešeného území nacházející se mimo Chráněnou krajinnou 
oblast Moravský kras, vyhodnotil na základě žádosti, kterou podal pořizovatel územně plánovací 
dokumentace Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního 
rozvoje, možnosti vlivu koncepce „Zpráva o uplatňování Územního plánu Petrovice s pokyny pro 
zpracování návrhů změn“ a vydal stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že 
hodnocená koncepce pro část řešeného území nacházející se mimo Chráněnou krajinnou oblast 
Moravský kras nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou věcnou 
povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předmět ochrany 
prvků soustavy Natura 2000 nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Do 
části katastrálního území Petrovice u Blanska sice zasahuje evropsky významná lokalita Moravský kras 
(CZ0624130), v dotčeném katastru je však kompletně zahrnuta do území Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras, v důsledku čehož se nachází ve věcné a místní působnosti jiného orgánu ochrany 
přírody, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Jižní Morava. 
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO 
Moravský kras (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 
1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
(dále jen „zákon“), posoudila, zda může mít předložený Návrh 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 na území CHKO Moravský kras a na základě tohoto 
posouzení vydala stanovisko, ve kterém významný vliv Návrhu na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost EVL Moravský kras na území CHKO Moravský kras samostatně nebo ve spojení s jinými 
koncepcemi nebo záměry ve smyslu § 45 i) zákona vyloučila. 
EVL Moravský kras na území CHKO Moravský kras se nachází v okrajové části k.ú. Petrovice u Blanska. 
Navrhované změny Pe2-8 se nachází mimo území EVL Moravský kras a rovněž mimo území CHKO 
Moravský kras. Z uvedeného důvodu lze možný významný vliv na EVL Moravský kras na území CHKO 
Moravský kras vyloučit. 
Vyhodnocení na životní prostředí (bod A) bylo zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí: Ing. Pavel Cetl (autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a 
posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. – osvědčení 
Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR) o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu 
staveb a činností na životní prostředí osvědčení č. j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97)) 
Zpracovatelem vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je Ing. arch. Alice 
Horňáková architekti s.r.o. 
Dle závěrečné kapitoly vyhodnocení na udržitelný rozvoj území podmínky pro příznivé životní prostředí, 
pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost společenství obyvatel jsou vytvořeny již v platném územním 
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plánu. Změnou č. 1 jsou vytvořeny především předpoklady pro zlepšení hospodářských podmínek – pro 
vznik nových pracovních míst (PE2). Další změny - návrh zprostupnění krajiny novými cestami (Pe8), 
rozšíření nabídky rekreačních ploch v území (Pe7), scelení zastavěného území doplněním zastavitelné 
plochy do proluky (Pe5) a vypuštěním zastavitelné plochy zasahující do prostoru souvislé zemědělsky 
využívané plochy (Pe6), změna využití zastavitelné plochy smíšené na bydlení (Pe4) a plochy rekreace 
na bydlení (Pe3) nebudou zásadně jednotlivé pilíře udržitelného rozvoje ovlivňovat a jsou v duchu 
zásad udržitelného rozvoje. Taktéž dle hodnocení SEA realizací záměrů obsažených ve Změně č. 1 
Územního plánu Petrovice nedojde k negativnímu ovlivnění složek životního prostředí resp. veřejného 
zdraví. Z výše uvedeného vyplývá, že navržená Změna č. 1 Územního plánu Petrovice nebude mít 
negativní vliv na udržitelný rozvoj území. 
 

 

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

Posouzení návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice z hlediska vyhodnocení vlivu na udržitelný 
rozvoj území. (stanovisko KÚ JmK ŽP ze dne 27.05.2021) 
 
Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh změny č. 1 územního plánu 
Petrovice podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) vydané Krajským 
úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a místně 
příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona (dále jen „SEA stanovisko“). 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název koncepce: Návrh změny č. 1 územního plánu Petrovice 
Charakter a rozsah koncepce: 
Předložený „Návrh změny č. 1 územního plánu Petrovice“ řeší komplexně část správního území obce 
Petrovice, k. ú. Petrovice u Blanska, a je bez variantního řešení. 
Cílem a obsahem změny č. 1 územního plánu je funkční vymezení a uspořádání ploch na území obce, 
stanovení základních zásad organizace území, včetně postupu při jeho využití, uvedení podmínek 
výstavby k vytvoření předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a 
kulturních hodnot v území, se zvláštním zřetelem na životní prostředí a jeho ochranu. 
Hlavním cílem změny č. 1 územního plánu je vytvoření podmínek pro vyvážený vývoj území s důrazem 
na podporu hospodářského a sociálního pilíře při zajištění ochrany pilíře environmentálního. To vše by 
mělo přispět ke zdravému a důstojnému životu obyvatel obce v kvalitním obytném prostředí s lepší 
nabídkou vybavenosti a pracovních příležitostí. 
Předmětem „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ jsou tyto dílčí změny: 
Změna Pe1 
Doplnění stávajících cyklotras místního významu č. 5085A a č. 5117, které jsou vedeny po existujících 
komunikacích a jejich vymezením nedochází k žádné změně v území. Žádné další nové cyklotrasy 
nejsou v území navrženy. Změna vychází z požadavku nadřazené územně plánovací dokumentace – 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). 
Změna Pe2 
Jedná se o změnu funkčního využití ploch zahrnující zastavitelnou plochu označenou dle stávajícího 
územního plánu jako 1.03./SH-0.64 (v „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ 1.03./VS-0.65) a 
plochu přestavby označenou dle stávajícího územního plánu jako 2.59./SH-4.24 (v „Návrhu změny č. 1 
územního plánu Petrovice“ 59./VS-4.29) z ploch smíšených obytných – venkovské bydlení hospodářské 
SH na plochy VS (plochy výroby a skladů). Plocha 2.59 je bývalý areál zemědělského družstva, který byl 
územním plánem navržen k transformaci na venkovské obytné území. Bylo však zjištěno, že nabídka 
ploch pro bydlení je v území dostatečná a je třeba v území podpořit stávající místní podniky a rozvoj 
nových, zajišťující pracovní místa pro obyvatele. Zároveň vlastnící areálu plánují pokračovat ve 
stávajícím užívání areálu a navržená transformace areálu v územním plánu na SH brání čerpání dotací a 
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omezuje možnost stávajícího užívání a rozvoje směrem k agroturistice. Změna územního plánu tedy 
navrhuje potvrzení aktuálního využití území na plochy Výroby a skladů VS. Navazující zastavitelná 
plocha 1.03 je na základě záměru vlastníků taktéž navržena k využití VS. Z hlediska urbanistického tak 
doplní zemědělsko-výrobní cluster. Provozy v daném území nesmí negativně ovlivnit okolní objekty pro 
bydlení a životní prostředí. Pro minimalizování negativních rušivých vlivů z výroby a skladování a s 
ohledem na zkvalitnění přilehlého veřejného prostranství místní komunikace, je podél silnice III/37724 
navrženo vytvoření izolačního pásu zeleně se stromořadím. Podmínku zpracování územní studie pro 
toto území předepsanou územním plánem Petrovice je vzhledem k existující stávající urbánní struktuře 
možné vypustit. Podmínka dílčí přeložky trasy VN a jejího ochranného pásma pro využití zastavitelné 
plochy 1.03 se nemění. 
Změna Pe3 
Změna funkčního využití stabilizované plochy 27/RR-0.07 (v „Návrhu změny č. 1 územního plánu 
Petrovice“ 27/BR-0.1) z ploch rekreace rodinné v chatách RR na plochy bydlení BR. Změna představuje 
nápravu chybného označení v územním plánu Petrovice. Plocha 27 byla upravena dle stávajících hranic 
pozemků a aktualizované hranice zastavěného území. Změna se týká pozemků 947/50, 947/49, 947/51, 
947/54, 947/55 a 947/48, které jsou součástí zastavěného území. Parcely 947/50, 947/49, 947/51, 947/54, 
947/55 jsou pod jedním oplocením jednoho vlastníka. Na parcele 947/50 je stávající objekt rodinného 
domu, ostatní pozemky slouží jako soukromá zahrada a na pozemku 947/48 stojí objekt garáže. Velikost 
plochy se úpravou změnila z 0,07 ha na 0,1 ha. Změna velikosti plochy vyplynula z použití aktuální 
katastrální mapy. Změna funkčního využití na plochy BR je pouze potvrzením skutečného stavu, který 
negativně neovlivní urbanistickou ani krajinnou koncepci. Součástí změny Pe3 je i změna podmínek 
využití stabilizovaných ploch RR. Podmínka nepřípustnosti výstavby nových objektů v plochách RR a 
přípustnosti pouze nezbytných stavebních úprav není z urbanistického hlediska nijak opodstatněná. 
Naopak z hlediska dlouhodobé využitelnosti tohoto území je nutné zajištění určité flexibility v území, 
která umožní omezenou výstavbu a úpravy stávajících objektů, ale zároveň zajistí, aby byl zachován 
charakter území. Změna územního plánu navrhuje zrušit podmínku výstavby nových objektů, ale 
zároveň zajistí, aby byl zachován charakter území. Změna územního plánu navrhuje zrušit podmínku 
výstavby nových objektů v území a upravit podmíněně přípustné využití o možnost přístaveb a 
nástaveb. Nepřípustné využití je změna rekreačních objektů na objekty pro trvalé bydlení. Pro 
zachování charakteru území je doplněn index zeleně min 85 % a maximální výška staveb 5 m. 
Změna Pe4 
Změna funkčního využití plochy 1.20/SH-0.44 (v „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ 
1.20/BR-0.44) z ploch SH – smíšených obytných s integrovaným občanským vybavením pro seniory na 
plochy BR – bydlení rodinné. Plocha bude charakterem navazovat na sousední plochu 1.01/BR-0.91, 
změna je tak v souladu s urbanistickou koncepcí a se zachováním charakteru území. Od původně 
plánovaného záměru výstavby domu pro seniory, který byl pro využití plochy omezující, obec již 
upustila a do budoucna s ním nepočítá. Změnou nedošlo ke změně velikosti zastavěné plochy. 
Změna Pe5 
Změna funkčního využití ploch orné půdy P mimo zastavěné území na plochy bydlení rodinné – BR se 
týká parcel č. 319/372 a 319/373. Toto území těsně souvisí s aktuálním zastavěným územím a je 
napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o proluku šířky 30 m mezi zastavěným 
územím obce Petrovice a obce Žďár s již realizovanou zástavbou. Z urbanistického hlediska takto malá 
proluka již ztrácí význam oddělení jednotlivých sídel, a i z pohledu ochrany ZPF je možnost využití 
tohoto území pro zemědělské účely velmi omezená. Z pohledu udržitelného rozvoje je koncepčnější 
zastavění proluky, scelení zastavěného území a využití existující infrastruktury. O výstavbu v tomto 
území je zájem a kapacita zastavitelných ploch v řešeném území nebude navýšena, neboť změna Pe6 
současně navrhuje zrušení plochy 1.21/SH-0.52. Navržená zastavitelná plocha 1.22/BR-0.13 je o velikosti 
0,13 ha, předpokládaná kapacita je 2 RD. 
Změna Pe6 
Jedná se o zrušení zastavitelné plochy 1.21/SH-0.52 na pozemcích č. 319/306, 319/307 a 319/300 o 
velikosti 0,52 ha, která od vydání územního plánu Petrovice 22.07.2010 nebyla doposud zastavěna. 
Plocha vstupuje do souvislé zemědělsky využívané plochy orné půdy P a její nezastavění je v zájmu 
ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředí. Rovněž z urbanistického hlediska 
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je žádoucí zachování jasné hranice obce, uchování otevřeného výhledu do krajiny a přechod mezi 
zástavbou a krajinou tvořený již založenou lipovou alejí. Zrušení zastavitelnosti plochy je tak v souladu s 
urbanistickou koncepcí obce usilující o scelení zastavitelného území i s koncepcí ochrany krajinných 
hodnot a ochranou ZPF. 
Změna Pe7 
Změna se týká pozemků parc. č. 434/25 až 434/32, které se nachází na východním okraji zastavěného 
území obce. Pozemky jsou v současné době již využívány jako zahrádky. Změna funkčního využití z 
ploch orné půdy P na plochy zahrad PZ nebude mít negativní vliv na krajinnou ani urbanistickou 
koncepci. Nová plocha zahrad 1.24/PZ-0.32 je o velikosti 0,32 ha. Změna nebude mít vliv na ochranu 
ZPF, zemědělské využití území bude zachováno. Součástí zadání změny Pe7 byla i změna části pozemku 
947/31 na plochu zahrad. Toto území je prolukou v zastavěném území o velikosti 700 m2. Dle metodiky 
vymezení zastavěného území se tedy zahrnuje do zastavěného území a v „Návrhu změny č. 1 územního 
plánu Petrovice“ navrhuje připojení této plochy ke stabilizované ploše 28/RR-0.25 – rekreace rodinná v 
chatách, která je definována podobným způsobem využití a charakterem urbánní struktury jako 
původně navrhovaná plocha zahrad PZ. Dojde tak ke scelení území a podpoře jeho využití. V 
současnosti je území zanedbané a tvoří bariéru v prostupnosti. 
Změna Pe8  
Úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele se týkají uvedení územního plánu Petrovice do souladu 
se stavebním zákonem v platném znění. Obsahem těchto úprav byla úprava kapitol Výroku dle přílohy 
č. 7, vyhlášky 500/2006 Sb., včetně doplnění slovníku pojmů užívaných v územním plánu. Změnou Pe8 
dále byly doplněny aktuální přírodní a technické limity do koordinačního výkresu – hranice CHKO 
Moravský kras, významný krajinný prvek Lada pod Větrákem, koridor RR směrů. Součástí této změny je i 
aktualizace zastavěného území. Změna aktualizovala zastavěné území na západě dle hranice pozemku 
947/54, který je pod jedním oplocení se zastavěným pozemkem 947/50. Část pozemku parc. č. 947/31 a 
pozemek parc. č. 197/1 jsou prolukou v zastavěném území, a proto byla taktéž dle metodiky zahrnuta do 
zastavěného území V severozápadní části bylo aktualizováno zastavěné území zahrnutím zastavitelných 
ploch 1.01/BR-0.91, 1.19/OP-0.23, které již byly zastavěny a přilehlým veřejným prostranstvím, které 
bylo realizováno – UV-0,53. Na východním okraji byla do zastavěného území zahrnuta částečně 
zastavěná plocha 1.11/BR-0.41. Aktualizované zastavěné území je o velikosti 36,63 ha. Oproti 
původnímu vymezení došlo ke zvětšení o 1,77 ha. 
 
Vzhledem k tomu, že od doby vydání územního plánu Petrovice došlo k úpravě katastrální mapy, je 
součástí změny Pe8 úprava ploch RZV na stávající hranice parcel dle aktuální digitální katastrální mapy. 
Takto byly upraveny všechny plochy RZV stávající i navrhované zastavitelné a přestavbové plochy. 
Úpravou na stávající hranice parcel došlo k mírným změnám v rozloze jednotlivých ploch v maximální 
odchylce cca 500 m2. Touto úpravou nedošlo ke změně funkčního využití ploch. Tato úprava se 
projevila i v kódu označení ploch, kde byla rozloha aktualizována. Plocha všech vymezených 
zastavitelných a přestavbových ploch se celkově zvýšila o 0,12 h, což se dá považovat při celkové 
kapacitě 19,41 ha za zanedbatelné. Další úpravou z podnětu pořizovatele bylo vypuštění podmínky 
prostorového uspořádání ohledně sklonu střechy, která je podrobností regulačního plánu, a požadavku 
na výšku a druh oplocení. Navrhované vypuštění maximální výšky hřebene střechy u ploch výroby a 
skladování VV, VS a ploch zahrad PZ je doporučeno v územním plánu zachovat, aby nedošlo k nežádoucí 
výškové zástavbě, která by měla negativní vliv na krajinný ráz sídla. Navrhuje se tedy zachování stávající 
výškové hladiny. Výšková regulace je důležitým nástrojem pro zachování struktury a charakteru sídla a 
její užití v územním plánu je legitimním prostředkem prostorové regulace, který stavební zákon 
umožňuje. 
 
Změnou Pe8 došlo k úpravě využití pozemku parc. č. 983/7 v k. ú. Petrovice u Blanska, který je 
dlouhodobě využíván jako zahrada přilehlého rodinného domu, z původního využití jako veřejné 
prostranství UV na plochu SH. Jedná se o stabilizovanou plochu, v zastavěném území. Úprava nebude 
mít vliv na ZPF. Do výrokové části byly změnou Pe8 doplněny nové lhůty délky 5 let pro zpracování 
územních studií, podmíněných pro využití plochy 1.08/BR-0.81, 1.09/BR-1.68 a 1.10/BR/0.99. Pro 
plochy 2,59/VS-4.29 a 1.03/VS-0.65 není Změnou ÚP územní studie nadále vyžadována, neboť na 
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většině území je stávající stabilizovaná urbánní struktura, která bude dále využívána. Změnou Pe8 byl 
prověřen stav cestní sítě. Došlo k upravení a doplnění chybějících stávajících cest v krajině, které jsou 
charakteru účelových komunikací, zajišťující prostupnost území. Jedná se o zpevněné a nezpevněné 
pěší cesty, turistické trasy a cesty určené k obhospodařování zemědělských nebo lesních pozemků. Do 
územního plánu byly doplněn návrh nové pěší cesty podél místní komunikace směřující na jih k obci 
Veselice. Navrhovaná pěší cesta vede k potoku Sloupečník, kde se napojuje na další nově navrženou 
účelovou komunikaci, vedoucí k rybníku Staré Podolí. Obě navržené cesty přispějí k prostupnosti území 
a doplní stávající cestní síť. 
 
Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území):  
kraj: Jihomoravský  
okres: Blansko  
obec: Petrovice  
k. ú.: Petrovice u Blanska  
Předkladatel koncepce: Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad  
IČ předkladatele: 00279943  
Sídlo předkladatele: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 
 
II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ  
Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA vyhodnocení):  
Ing. Pavel Cetl (autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků dle zákona č. 100/2001 Sb., 
držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb. – osvědčení Ministerstva životního prostředí České 
republiky (MŽP ČR) o odborné způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí 
osvědčení č. j. 46325/ENV/06 (1713/209/OPVŽP/97))  
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území:  
Alice Horňáková architekti s.r.o., září 2020 
 
Návrh zadání 
„Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice“ byl OŽP předložen dne 15.04.2020, součástí 
návrhu zprávy byly pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu. Dne 11.05.2020 OŽP uplatnil 
pod č. j. JMK 64279/2020 stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů k „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice“, 
resp. pokynům pro zpracování návrhu změny územního plánu se závěrem, že krajský úřad uplatňuje 
požadavek na vyhodnocení vlivů změn Pe1, Pe2, Pe3, Pe4, Pe5, Pe6, Pe7 a Pe8 územního plánu 
Petrovice na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“). 
Požadavek byl uplatněn zejména s ohledem na to, že „Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu 
Petrovice“ za období 9/2014 – 9/2018 obsahující Pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu v 
rozsahu zadání změn označených jako Pe1, Pe2, Pe3, Pe4, Pe5, Pe6, Pe7 a Pe8 navrhoval mimo jiné 
prověřit vymezení plochy výroby bez podrobnější specifikace využití. Změnou Pe2 územního plánu 
měla být vymezena plocha výroby, resp. změněno využití z ploch smíšených obytných (venkovské 
bydlení hospodářské SH) na plochy výroby a skladování. Z dostupných údajů o stavu lokality na 
severním okraji katastru obce Petrovice je zřejmé, že zastavitelná plocha 1.03/SH-0.64 vklíněná dle 
tvrzení pořizovatele do areálu ZD u silnice na Žďár, je v současné době zahrnuta do pozemků 
zemědělského půdního fondu a její změna využití na plochy výroby může tedy mít negativní vliv na 
zemědělský půdní fond. Navíc tato plocha těsně sousedí s plochami bydlení a její vymezení jako plochy 
výroby může mít negativní vliv na zdraví obyvatel. Dle změny Pe8 měl být také zrušen limit využití 
území omezující stavby v plochách výroby ve výšce hřebene stavby 9 m, takže v těchto plochách bude 
možné umístit stavby vyšší, což může mít negativní vliv na krajinný ráz. Nebylo tedy možné vyloučit 
návrh takových ploch, které by umožňovaly realizaci záměrů povinně posuzovaných dle zákona, 
případně takových ploch, které by samy o sobě spadaly pod povinnost posouzení dle zákona. Z výše 
uvedených důvodů byl z principu předběžné opatrnosti uplatněn požadavek na SEA vyhodnocení. 
Návrh územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací 
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dokumentace na životní prostředí  
Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 05.02.2021 oznámení veřejného projednání o „Návrhu 
změny č. 1 územního plánu Petrovice“ obsahující dílčí změny označené jako Pe1, Pe2, Pe3, Pe4, Pe5, 
Pe6, Pe7 a Pe8 a vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí dle ust. § 55b odst. 2 stavebního 
zákona. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 09.03.2021 ve 14:00 hodin. Veřejné projednání bylo 
provedeno formou vzdáleného přístupu.  
OŽP uplatnil v souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona své stanovisko k veřejnému projednání 
„Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ v rámci koordinovaného dokumentu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 41183/2020, ze dne 15.03.2021, ve kterém z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo konstatováno, že stanovisko k vyhodnocení 
vlivů ÚP na životní prostředí (SEA stanovisko) bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve 
smyslu § 55b odst. 5 stavebního zákona kopie stanovisek a připomínek k problematice životního 
prostředí.  
Následně dne 29.04.2021 obdržel OŽP žádost pořizovatele ÚP o vydání SEA stanoviska k „Návrhu změny 
č. 1 územního plánu Petrovice“ dle ust. § 55b odst. 5 stavebního zákona. Spolu se žádostí obdržel 
krajský úřad kopie stanovisek dotčených orgánů a veřejnosti uplatněných v průběhu dosavadního 
projednávání „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“. 
Krajský úřad konstatuje, že dle ust. § 22 písm. d) zákona je příslušný k vypořádání připomínek a 
námitek, které se týkají dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA 
vyhodnocení) a připomínek a námitek týkajících se samotných vlivů územního plánu na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 
K „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ bylo uplatněno jedno vyjádření s připomínkami, 
vztahujícími se k oblasti životního prostředí a veřejného zdraví a SEA vyhodnocení: 
Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j. JMK 41183/2021, ze dne 15.03.2021. 
 
III. HODNOCENÍ KONCEPCE 
Vyhodnocení vlivů „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ na životní prostředí je zpracováno ve 
smyslu ust. § 10i zákona a v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Variantní řešení územního plánu nebylo navrženo. 
Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území obce, které zahrnuje katastrální území Petrovice 
u Blanska. Obec Petrovice představuje typické menší venkovské sídlo, nacházející ve středních polohách 
Drahanské vrchoviny v okrese Blansko. Obec leží v typické lesopolní krajině Hercynika. V krajině je 
dominantní intenzivní zemědělství a lesnictví s převahou smrkového hospodářství. V území dotčeném 
Změnou č. 1 ÚP, tedy jednotlivými změnami (Pe1 – Pe8) se nevyskytují žádná zvláště chráněná území, 
území soustavy Natura 2000. Do východní části katastru zasahuje CHKO Moravský kras, ploch změn se 
však pouze dotýká. Území soustavy Natura 2000 zasahuje do katastru jen velmi okrajově a leží zcela 
mimo tyto plochy změn. V území pramení drobné vodní toky Sloupečník, Chrábek a Petrovický potok, 
vytvářející drobné, dosud relativně zachovalé nivy, místy i s břehovými doprovodnými porosty. Luční 
porosty jsou vázány na prostory niv a sníženin a na prudší svahy. Kvalita ovzduší v dotčeném území je 
vyhovující. Aktuální pětileté průměrné koncentrace základních škodlivin dle ČHMÚ (2015-2019) jsou 
podlimitní na celém katastru obce. Území jednotlivých změn se tedy v území s překročenými limity dle 
§ 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, nenacházejí. Hluková situace je 
příznivá. Hodnoty blížící se limitu lze předpokládat jen u silnice II/337, která prochází severní částí obce, 
nicméně intenzity dopravy zde nejsou příliš vysoké. Jedná se o standardní jev při komunikacích 
převádějících transitní dopravu přes obec. Navrhované změny tuto situaci podstatněji neovlivňují. Z 
hlediska veřejného zdraví a faktorů pohody je obec vybavena základní infrastrukturou (voda, ČOV, 
kanalizace, plyn, elektrická a komunikační síť), zároveň je vybavena některými veřejnými službami, jako 
je mateřská školka (do základní školy dojíždí žáci do sousedního Sloupu), obchod, pohostinství. V obci je 
v provozu azylový dům pro matky s dětmi, jehož základní funkci je poskytnout na přechodnou dobu 
klidné a bezpečné zázemí matkám s dětmi do osmnácti let a těhotným ženám, které se ocitly v 
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Obec je v poměrně blízké dojezdnosti do měst 
Boskovice a Blansko, poměrně dobře dostupné je i Brno, současně však leží mimo hlavní dopravní tah – 
silnici I/43, je tedy situována v relativně klidné poloze. Problematika veřejného zdraví a souvisejících 
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faktorů pohody je dlouhodobě a koncepčně řešena a je vyhovující, v obci jsou vytvořeny, udržovány a 
rozvíjeny všechny předpoklady pro zdravé a pohodové bydlení. Dotčené území vykazuje relativně dobrý 
stav životního prostředí ve všech složkách. Celkový stav životního prostředí by byl bez provedení 
koncepce zachován. Dlouhodobým problémem v oblasti životního prostředí je přesto intenzivní 
zemědělská produkce na odlesněných plošinách a v posledních letech pak probíhající kůrovcová 
kalamita ve zdejších smrkových lesích, jakkoli má hodnocené území nepoměrně vyšší úroveň ekologické 
stability krajiny v porovnání třeba s intenzivně zemědělskými a bezlesými oblastmi jižní Moravy. 
 
Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce  
Předmětem hodnocení jsou všechny návrhové plochy s rozdílným způsobem využití hodnoceného 
změny č. 1 územního plánu Petrovice, přičemž jsou tyto plochy hodnoceny jednotlivě.  
Žádná z navrhovaných ploch ani koncepce jako celek nemají významný vliv na některou ze složek 
životního prostředí. Vzhledem k tomu, že u žádné z ploch nebyly SEA hodnotitelem shledány významné 
negativní vlivy, nebyly jím ani navrženy žádné plochy na vyřazení z dalšího projednávání. Z celkového 
pojetí navržené Změny č. 1 Petrovice dospěl zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí k 
závěru, že všechny dílčí změny Pe1 - Pe8 jsou přijatelné, bez potenciálu významně negativního ovlivnění 
složek životního prostředí resp. veřejného zdraví. U dílčí změny Pe8 byla navržena doporučující 
opatření, u dílčí změny Pe2 je součástí opatření samotný regulativ vč. návrhu izolačního pásu zeleně se 
stromořadím. 
 
Vlivy územního plánu na životní prostředí 
Posuzovaná koncepce je zpracována invariantně. V průběhu SEA hodnocení nebyly SEA hodnotitelem 
shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci koncepce „Návrh změny č. 1 územního 
plánu Petrovice“ jako celku bránily nebo ji výrazně omezovaly. Vliv „Návrhu změny č. 1 územního plánu 
Petrovice“ jako celkové koncepce je dle SEA hodnocení i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních 
aktivit v území akceptovatelný. 
Vlivy Změny č. 1 územního plánu Petrovice jsou z hlediska všech zvažovaných faktorů (příroda a krajina, 
krajinný ráz, voda, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, hluk, ovzduší a klima, 
veřejné zdraví a faktory pohody, resp. ostatní) převážně nevýznamné, či málo významné bez potenciálu 
negativního ovlivnění složek životního prostředí resp. veřejného zdraví. V rámci hodnocení jednotlivých 
dílčích změn územního plánu nebyla žádná z nich vyhodnocena jako potenciálně významně negativní, 
pouze u změn Pe2, Pe5 a Pe8, byly vlivy vyhodnoceny jako mírně negativní, a to v oblasti „Půda a 
horninové prostředí“ a „Příroda a krajina, krajinný ráz ochrany přírody a krajiny“. U ostatních změn byly 
identifikovány vlivy indiferentní. U dílčí změny Pe8 (návrh obslužné komunikace) pak byla, vzhledem k 
potenciálně mírně negativnímu vlivu, navržena doporučující opatření k jeho zmírnění, u dílčí změny Pe2 
je součástí opatření samotný regulativ vč. návrhu izolačního pásu zeleně se stromořadím podél silnice 
směrem na Žďár. Se všemi změnami lze dle SEA hodnotitele z pohledu vlivů na životní prostředí 
souhlasit. 
 
Synergické, kumulativní a sekundární vlivy s ohledem na časové hledisko vlivů 
Z celkového vymezení ploch změn s přihlédnutím na jejich budoucí funkční využití a jejich rozsah 
nevyplývá soubor faktorů s potenciálem významných vlivů kumulativního či synergického charakteru, 
jež by měly negativní dopad na hodnocené území. Nejrozsáhlejší území změny – změna Pe2 se ve 
smyslu změny funkčního využití vrací zpět a fakticky spočívá v potvrzení současného stavu, tedy 
využívání bývalého zemědělského areálu pro výrobu a skladování (dnes převážně k zemědělské 
činnosti, agroturistice). Vzhledem k tomu, že navržené změny se soustředí do severní okrajové části 
obce, při silnici II/377 a skutečnosti, že zástavba bydlení (rodinné domy) se v sousední obci Žďár rozvíjí 
podél místní komunikace jižním směrem k Petrovicím, fakticky tak dochází k postupnému srůstání obou 
sídel. Právě území v severní části Petrovic a prostoru při rozhraní obou sídel při silnici II/377, se 
vyznačuje, ovšem v měřítku obou drobných venkovských sídel, jistou dynamikou rozvoje než ostatní 
části obce. Zde je předpokládána větší frekvence pohybu, zejména v rámci dopravy, což je ale ve 
venkovských sídlech, kde je převažující denní dojížďka za prací mimo obec běžným jevem (viz 
problematika ovzduší, hluku a rušivých vlivů níže). Z hlediska vlivů na ovzduší je většina změn 
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nepodstatná, pouze v případě Pe2 je teoreticky možné očekávat kumulaci se stávajícími zdroji 
znečišťování. S ohledem na velikost plochy této změny a deklarovaný účel nepředpokládáme 
významnější synergický dopad. Změny Pe3, Pe4 a Pe5 (předpokládající obytnou výstavbu) mohou mít 
mírný vliv na (osobní) dopravu v důsledku běžné dopravní obsluhy, opět se však bude jednat o pouze 
malou zněnu bez významnějšího vlivu na kvalitu ovzduší. 
Kumulativní vlivy hluku z hlediska synergických vlivů také nejsou významné. Většina změn je z hlediska 
hluku a synergických či kumulativních vlivů nevýznamná. Plochy určené k obytné zástavbě v budoucnu 
budou generovat nárůst dopravy v důsledku dopravní obsluhy zde vybudovaných obytných objektů, 
nicméně se nebude jednat o významnější synergický vliv, významnější synergickou hlukovou zátěž tedy 
neočekáváme. Změna Pe2 předpokládající výrobu a skladování může z hlediska synergie působit 
prostřednictvím automobilové dopravy, tedy dopravní obsluhy. S ohledem na regulativ zde není 
realizace významnějších zdrojů hluku přípustná. 
 
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 
OŽP jako dotčeným orgánem ochrany přírody příslušným dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) pod č. j. JMK 
56945/2020 dne 20.04.2020 a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, regionálním pracovištěm Jižní 
Morava, oddělením Správa CHKO Moravský kras jako dotčeným orgánem ochrany přírody příslušným 
dle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1ZOPK pod č. j. SR/0143/JM/2020 – 2 dne 
28.04.2020 byla vydána stanoviska k „Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Petrovice“ podle § 45i 
ZOPK, ve kterém byl vyloučen významný vliv koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
soustavy Natura 2000. Hodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 nebylo z tohoto 
důvodu zpracováno. 
 
Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 
„Návrhem změny č. 1 územního plánu Petrovice“ jsou řešeny zejména plochy nově navrhované. „Návrh 
změny č. 1 územního plánu Petrovice“ respektuje obecné priority územního plánování a požadavky na 
řešení uvedené ve vyšší územně plánovací dokumentaci (Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 
kraje, Politice územního rozvoje ČR – vše v platném znění) a zohledňuje cíle životního prostředí 
obsažené v celorepublikových nebo krajských koncepcích. Posouzení vlivu koncepce „Návrh změny č. 1 
územního plánu Petrovice“ bylo provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení je provedeno verbálním způsobem, navržené lokality 
jsou hodnoceny vzhledem k potenciálním dopadům na jednotlivé složky životního a přírodního 
prostředí, zdraví obyvatel a také na hmotné statky. Při hodnocení bylo vycházeno z popisu stavu 
životního prostředí získaného z podkladů poskytnutých v rámci zpracování koncepce. Posuzovaná 
koncepce v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Z 
hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví lze návrhové plochy posuzovaného územního 
plánu považovat za akceptovatelné za dodržení navržených opatření. 
 
SEA hodnotitel navrhuje tato opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných 
negativních vlivů na životní prostředí: 
Změna Pe8 
1. Pokud vyplyne nutnost kácení dřevin, bude třeba provést v řešeném území náhradní výsadby 
(doplnění výsadbami dřevin je však vhodné i v situaci bez nutnosti kácení); 
2. Účelovou komunikaci koncipovat jako jen částečně zpevněnou (např. hutněnou štěrkem), dle 
prostorových možností doplněnou zatravněním přilehlého okolí a stanovištně odpovídajícími 
výsadbami doprovodné zeleně (skupiny dřevin), které by sloužily i jako náhrada za příp. pokácené 
dřeviny. 
V rámci vyhodnocení vlivů Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice není SEA hodnotitelem 
navržen monitoring indikátorů vlivu na životní prostředí. Předpokládá se zachování stávajících 
monitorovacích ukazatelů příslušných gestorů (ČHMÚ, Povodí Moravy, ŘSD resp. dalších), běžně 
aplikovaných pro dotčené území. 
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Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 
Na základě „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“, vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí 
a po posouzení obdržených stanovisek dotčených orgánů a dalších připomínek OŽP jako příslušný orgán 
dle ust. § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i uvedeného zákona SOUHLASNÉ 
STANOVISKO k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ a uplatňuje následující požadavky na 
řešení: 
Změna Pe8 
1. Pokud vyplyne nutnost kácení dřevin, bude třeba provést v řešeném území náhradní výsadby 
(doplnění výsadbami dřevin je však vhodné i v situaci bez nutnosti kácení); 
2. Účelovou komunikaci koncipovat jako jen částečně zpevněnou (např. hutněnou štěrkem), dle 
prostorových možností doplněnou zatravněním přilehlého okolí a stanovištně odpovídajícími 
výsadbami doprovodné zeleně (skupiny dřevin), které by sloužily i jako náhrada za příp. pokácené 
dřeviny. 
Pozn.: Výše uvedené požadavky vycházejí mj. z vyhodnocení vlivů obsažených v SEA vyhodnocení. 
Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které svým charakterem jdou nad 
rámec územního plánu, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto stanoviska. 
Odůvodnění: 
Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního 
prostředí vyplývá, že jsou navrhovány některé plochy a koridory, u kterých byly identifikovány negativní 
vlivy na životní prostředí, které lze zmírnit při respektování opatření navržených v tomto SEA stanovisku 
k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“. 
SEA hodnotitelem nebyly identifikovány významné negativní vlivy u žádné z návrhových ploch. 
Obvyklým mírně negativním vlivem u návrhových ploch je dotčení chráněných půd ZPF nejvyšších tříd 
ochrany, jejichž zábor je třeba maximálně omezit. U plochy Pe8, která nově vymezuje účelovou 
komunikaci směrem k rybníku zčásti vedenou podél jižní hranice pole (orná půda) při hraně okraje nivy 
Sloupečníku, byly identifikovány potenciálně mírně negativní vlivy na přírodu a krajinu a krajinný ráz 
(VKP, ÚSES, biodiverzita) z důvodu možnost kácení dřevin v trase komunikace, neboť v bezprostřední 
blízkosti trasy komunikace jsou přítomny mozaiky přírodě blízkých biotopů (K3, L2.2 a M1.1). Pro 
zmírnění dopadů identifikovaných vlivů jsou pro plochu změny Pe8 navržena opatření uvedená ve 
výrokové části tohoto SEA stanoviska.  
 
V posuzovaných návrhových plochách a koridorech nebyly identifikovány kumulativní výrazně negativní 
vlivy, případně vlivy projevující se ve své synergii, které by vyžadovaly návrh speciálních kompenzačních 
opatření.  
 
S ohledem na závěry SEA vyhodnocení tak lze konstatovat, že „Návrh změny č. 1 územního plánu 
Petrovice“ nevyvolá, při respektování zákonných požadavků, požadavků k minimalizaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí obsažených v SEA vyhodnocení a požadavků v tomto SEA stanovisku, závažné 
střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a lze jej proto považovat z hlediska vlivu na 
životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. 
 
Vypořádání připomínek: 
• Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j. JMK 41183/2021, ze dne 15.03.2021. 
Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů: 
1. Nejsou vyhodnoceny kumulativní a synergické vlivy, což je třeba doplnit. 
2. Soulad s požadavky strategických dokumentů je vyhodnocen pouze ve vztahu k jednomu 
strategickému dokumentu, což je třeba doplnit. 
Vypořádání OŽP: Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů i souladu s požadavky strategických 
dokumentů bylo doplněno k datu podání žádosti o SEA stanovisko. 
Zohlednění tohoto stanoviska v „Návrhu změny č. 1 územního plánu Petrovice“ je třeba řádně 
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okomentovat v jeho odůvodnění v souladu s ust. § 53 odst. 5 písm. d) stavebního zákona, případně je 
třeba uvést, které požadavky a z jakého důvodu zapracovány nebyly. 
Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby „Návrh změny č. 1 územního plánu Petrovice“ 
obsahoval monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí, rámcově vycházející z kapitoly č. 10 SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba definovat tak, aby 
umožnily vyhodnocovat využití krajiny, případně sledovat další jevy, které zpracovatel územního plánu, 
případně orgány obce, vyhodnotí jako důležité. Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území 
řešeného v rámci územního plánu průběžně konfrontovány se stavem složek životního prostředí v 
území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování změny č. 1 územního plánu Petrovice. 
OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování změny č. 1 územního plánu Petrovice využití 
následujících indikátorů: 
Krajina – využití území: 
indikátor – zastavěná plocha, jednotka – % podílu zastavěné a nezastavěné plochy, 
indikátor – koeficient ekologické stability území. 
Krajina – veřejná zeleň: 
indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka – m2. 
Vodní hospodářství a jakost vod: 
indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka – % připojených objektů/obyvatel. 
Biodiverzita: 
indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a 
biokoridorů 
Půda a horninové prostředí:  
indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % – tj. procentuální podíl nových 
záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF. 
Veřejné zdraví:  
indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku,  
indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC).  
Poznámka: Monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků 
obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při 
neukázněnosti rekreantů apod.).  
 
Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle správního řádu a 
nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani 
příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
Vyhodnocení: 
Pořizovatel bere na vědomí. Ze stanoviska nevyplynuly další požadavky na řešení změn, které by 
vyvolaly úpravy dokumentace. V území dotčeném Změnou č. 1 ÚP, tedy jednotlivými změnami (Pe1 – 
Pe8) se nevyskytují žádná zvláště chráněná území, území soustavy Natura 2000. Do východní části 
katastru zasahuje CHKO Moravský kras, ploch změn se však pouze dotýká. Plochy změn  leží zcela mimo 
území soustavy Natura 2000, které zasahuje do katastru jen velmi okrajově. Koncepce řešení míře 
respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Z hlediska životního prostředí a vlivu 
na veřejné zdraví lze návrhové plochy posuzovaného územního plánu považovat za akceptovatelné. 
Navržená opatření vyplývající z platných předpisů budou zohledňována v navazujících řízeních. 

 

I. Vyhodnocení splnění požadavků zadání  

 
Ze „Zprávy o uplatňování“ vyplynul požadavek na uvedení ÚP Petrovice do souladu s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací – ZÚR JMK (Pe1). ÚP Petrovice byl ve všech aspektech v souladu se 
touto nadřazenou plánovací dokumentací. Ve Změně č.1 byly do ÚP doplněny stávající cyklotrasy 
místního významu č. 5085A a č. 5117, které jsou vedeny po existujících komunikacích a jejich 
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vymezením nedochází k žádné změně v území. 
 
Do Změny č. 1 byly zahrnuty všechny navrhované úpravy urbanistické a prostorové koncepce Pe2-Pe8, 
které byly obsaženy ve „Zprávě o uplatňování“ s výjimkou požadavku pořizovatele obsaženého ve 
změně Pe8 o vyškrtnutí maximálních výšek z prostorových limitů pro plochy PZ a VV jako přílišné 
podrobnosti nepříslušící územnímu plánu. K ponechání výškového limitu došlo po dohodě 
s pořizovatelem, neboť výšková regulace je důležitým nástrojem pro zachování struktury a charakteru 
sídla a její užití v územním plánu je v souladu se stavebním zákonem. 

 
Ve Změně č. 1 byly zohledněny všechny požadavky dotčených orgánů. Změnou Pe9 došlo k doplnění 
Koridorů RR směrů do koordinačního výkresu a do textu Odůvodnění. Dle požadavku KHS 
Jihomoravského kraje byl doplněn text Výroku o kapitolu Ochrana zdraví obyvatel. Byl respektován 
nesouhlas OŽP MěÚ Blansko se změnou způsobu využití pozemků č. 714/2, 714/3 a 99/3 a tyto pozemky 
byly ze změny Pe7 vyjmuty. 
 
Změna č. 1 je v souladu s požadavky na uspořádání obsahu změn ÚP. Na základě požadavku OŽP KUJMK 
bylo na Změnu č. 1 zpracováno vyhodnocení SEA. 

  
 

J. Komplexní odůvodnění přijatého řešení 

 
Řešení Změny č. 1 ÚP Petrovice vychází ze schválené „Zprávy o uplatňování“ (schválena usnesením č. 
2.11.2020/29.06.2020 přijatým Zastupitelstvem obce Petrovice na zasedání dne 29.6.2020) 
Ve Zprávě o uplatňování byly zadány k řešení změnou ÚP jednotlivé dílčí změny s označením Pe1 až 
Pe8. Změna Pe9 vychází z požadavku dotčených orgánů ke „Zprávě o uplatňování“. 
 

Změna Pe1 - uvedení ÚP Petrovice do souladu se ZÚR JMK 
Předmětem řešení změny bylo uvedení ÚP Petrovice do souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. ÚP Petrovice byl v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací – ZÚR JMK. Ve 
Změně č.1 došlo pouze k doplnění stávajících cyklotras místního významu č. 5085A a č. 5117, které jsou 
vedeny po existujících komunikacích a jejich vymezením nedochází k žádné změně v území. Žádné další 
nové cyklotrasy nejsou v území navrženy. 
 
 

Změna Pe2 – plochy výroby a skladování   
Jedná se o změnu funkčního využití ploch zahrnující zastavitelnou plochu označenou dle stávajícího ÚP 
jako 1.03./SH-0.64 (ve Změně 1.03./VS-0.65) a plochu přestavby označenou dle stávajícího ÚP jako 
2.59./SH-4.24 (ve Změně 59./VS-4.29)  z ploch smíšených obytných – venkovské bydlení hospodářské 
SH na plochy VS – plochy výroby a skladů.  
Plocha 2.59 je bývalý areál zemědělského družstva, který byl ÚP navržen k transformaci na venkovské 
obytné území. Bylo však zjištěno, že nabídka ploch pro bydlení je v území dostatečná a je třeba v území 
podpořit stávající místní podniky a rozvoj nových, zajišťující pracovní místa pro obyvatele. Zároveň 
vlastnící areálu plánují pokračovat ve stávajícím užívání areálu a navržená transformace areálu v ÚP na 
SH brání čerpání dotací a omezuje možnost stávajícího užívání a rozvoje směrem k agroturistice. Změna 
ÚP tedy navrhuje potvrzení aktuálního využití území na plochy Výroby a skladů VS. Navazující 
zastavitelná plocha 1.03 je na základě záměru vlastníků taktéž navržena k využití VS. Z hlediska 
urbanistického tak doplní zemědělsko - výrobní cluster. Provozy v daném území nesmí negativně 
ovlivnit okolní objekty pro bydlení a životní prostředí. Pro minimalizování negativních rušivých vlivů z 
výroby a skladování a s ohledem na zkvalitnění přilehlého veřejného prostranství  místní komunikace je 
podél silnice III/37724 navrženo vytvoření izolačního pásu zeleně se stromořadím. Podmínku zpracování 
územní studie pro toto území předepsanou ÚP Petrovice je vzhledem k existující stávající urbánní 
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struktuře možné vypustit. Podmínka dílčí přeložky trasy VN a jejího ochranného pásma pro využití 
zastavitelné plochy 1.03 se nemění.  
 
 

Změna Pe3 – plochy bydlení  - potvrzení skutečného stavu využití    
Změna funkčního využití stabilizované plochy 27/RR-0.07 (ve Změně 27/BR-0.1) z ploch rekreace rodinné 
v chatách RR na plochy bydlení BR je náprava chybného označení v ÚP Petrovice. Plocha 27 byla 
upravena dle stávajících hranic pozemků a aktualizované hranice zastavěného území. Změna se týká 
pozemků 947/50, 947/49, 947/51, 947/54, 947/55 a 947/48, které jsou součástí zastavěného území. Parcely 
947/50, 947/49, 947/51, 947/54, 947/55  jsou pod jedním oplocením jednoho vlastníka. Na parcele 947/50 
je stávající objekt rodinného domu, ostatní pozemky slouží jako soukromá zahrada a na pozemku 947/48 
stojí objekt garáže. Velikost plochy se úpravou změnila z 0,07 ha na 0,1ha. Změna velikosti plochy 
vyplynula z použití aktuální katastrální mapy. Změna funkčního využití na plochy BR je pouze 
potvrzením skutečného stavu, který negativně neovlivní urbanistickou ani krajinnou koncepci. 
Součástí změny Pe3 je i změna podmínek využití stabilizovaných ploch RR. Podmínka nepřípustnosti 
výstavby nových objektů v plochách RR a přípustnosti pouze nezbytných stavebních úprav není 
z urbanistického hlediska nijak opodstatněná. Naopak z hlediska dlouhodobé využitelnosti tohoto 
území je nutné zajištění určité flexibility v území, která umožní omezenou výstavbu a úpravy stávajících 
objektů, ale zároveň zajistí, aby byl zachován charakter území. Změna ÚP navrhuje zrušit podmínku 
výstavby nových objektů v území a upravit podmíněně přípustné využití o možnost přístaveb a 
nástaveb. Nepřípustné využití je změna rekreačních objektů na objekty pro trvalé bydlení. Pro 
zachování charakteru území je doplněn index zeleně min 85% a maximální výška staveb 5m. 
 

Změna Pe4 – plochy bydlení nahrazující plochy SH    
Změna funkčního využití plochy 1.20/SH-0.44 (ve Změně 1.20/BR-0.44) z ploch SH - smíšených 
obytných s integrovaným občanským vybavením pro seniory na plochy BR - bydlení rodinné. Plocha 
bude charakterem navazovat na sousední plochu 1.01/BR-0.91, změna je tak v souladu s urbanistickou 
koncepcí a se zachováním charakteru území. Od původně plánovaného záměru výstavby domu pro 
seniory, který byl pro využití plochy omezující, obec již upustila a do budoucna s ním nepočítá. Změnou 
nedošlo ke změně velikosti zastavitelné plochy. 
 

Změna Pe5 – nové plochy bydlení v severní části obce    
Změna funkčního využití ploch orné půdy P mimo zastavěné území na plochy bydlení rodinné – BR se 
týká parcel č. 319/372 a 319/373. Toto území těsně souvisí s aktuálním zastavěným územím a je 
napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu. Jedná se o proluku šířky 30m mezi zastavěným 
územím obce Petrovice a obce Žďár s již realizovanou zástavbou. Z urbanistického hlediska takto malá 
proluka již ztrácí význam oddělení jednotlivých sídel a i z pohledu ochrany ZPF je možnost využití 
tohoto území pro zemědělské účely velmi omezená. Z pohledu udržitelného rozvoje tak považujeme za 
koncepčnější zastavění proluky, zcelení zastavěného území a využití existující infrastruktury. O výstavbu 
v tomto území je zájem a kapacita zastavitelných ploch v řešeném území nebude navýšena, neboť 
změna Pe6 současně navrhuje zrušení plochy 1.21/SH-0.52. Navržená zastavitelná plocha 1.22/BR-0.13 
je o velikosti 0,13 ha, předpokládaná kapacita je 2 RD. 
 

Změna Pe6 – vypuštění plochy smíšené obytné    
Jedná se o zrušení zastavitelné plochy 1.21/SH-0.52 na pozemcích č. 319/306, 319/307 a 319/300 o 
velikosti 0,52 ha, která od vydání ÚP Petrovice 22.7.2010 nebyla doposud zastavěna. Plocha vstupuje 
do souvislé zemědělsky využívané plochy orné půdy P a její nezastavění je v zájmu ochrany 
zemědělského půdního fondu a ochrany životního prostředí. Rovněž z urbanistického hlediska je 
žádoucí zachování jasné hranice obce, uchování otevřeného výhledu do krajiny a přechod mezi 
zástavbou a krajinou tvořený již založenou lipovou alejí. Zrušení zastavitelnosti plochy je tak v souladu 
s urbanistickou koncepcí obce usilující o zcelení zastavitelného území i s koncepcí ochrany krajinných 
hodnot a ochranou ZPF.  
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Změna Pe7 – nové plochy zahrad v jižní části obce    
Změna se týká pozemků parc.č. 434/25 až 434/32, které se nachází na východním okraji zastavěného 
území obce. Pozemky jsou v současné době již využívány jako zahrádky. Změna  funkčního využití 
z ploch orné půdy P na plochy zahrad PZ nebude mít negativní vliv na krajinnou ani urbanistickou 
koncepci. Nová plocha zahrad 1.24/PZ-0.32 je o velikosti 0,32ha. Změna nebude mít vliv na ochranu 
ZPF, zemědělské využití území bude zachováno. 
Součástí zadání změny Pe7 byla i změna části pozemku 947/31 na plochu zahrad. Toto území je prolukou 
v zastavěném území o velikosti 700m2. Dle metodiky vymezení zastavěného území jej tedy zahrnujeme 
do zastavěného území a ve Změně ÚP navrhujeme připojení této plochy ke stabilizované ploše 28/RR -
0.25 - rekreace rodinná v chatách, která je definována podobným způsobem využití a charakterem 
urbánní struktury jako původně navrhovaná plocha zahrad PZ. Dojde tak ke zcelení území a podpoře 
jeho využití. V současnosti je území zanedbané a tvoří bariéru v prostupnosti. 
 
 

Změna Pe8 - úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele 
Úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele se týkají uvedení ÚP Petrovice do souladu se stavebním 
zákonem v platném znění. Obsahem těchto úprav byla úprava kapitol Výroku dle přílohy č.7, vyhlášky 
500/2006 Sb., včetně doplnění slovníku pojmů užívaných v ÚP. 
 
Změnou Pe8 dále byly doplněny aktuální přírodní a technické limity do koordinačního výkresu – hranice 
CHKO Moravský kras, významný krajinný prvek Lada pod Větrákem, koridor RR směrů. 
 
Součástí této změny je i aktualizace zastavěného území. Změna aktualizovala zastavěné území na 
západě dle hranice pozemku 947/54, který je pod jedním oplocení se zastavěným pozemkem 947/50. 
Část pozemku p.č. 947/31 a pozemek p.č. 197/1 jsou prolukou v zastavěném území, a proto byla taktéž 
dle metodiky zahrnuta do zastavěného území V severozápadní části bylo aktualizováno zastavěné území 
zahrnutím zastavitelných ploch 1.01/BR-0.91, 1.19/OP-0.23, které již byly zastavěny a přilehlým 
veřejným prostranstvím, které bylo realizováno – UV-0,53. Na východním okraji byl do zastavěného 
území zahrnuta částečně zastavěná plocha 1.11/BR-0.41. Aktualizované zastavěné území je o velikosti 
36,63 ha. Oproti původnímu vymezení došlo ke zvětšení o 1,77ha. 
 
Vzhledem k tomu, že od doby vydání ÚP Petrovice došlo k úpravě katastrální mapy, je součástí změny 
Pe8 úprava ploch RZV na stávající hranice parcel dle aktuální digitální katastrální mapy. Takto byly 
upraveny všechny plochy RZV stávající i navrhované zastavitelné a přestavbové plochy. Úpravou na 
stávající hranice parcel došlo k mírným změnám v rozloze jednotlivých ploch v maximální odchylce +/- 
500m2. Touto úpravou nedošlo ke změně funkčního využití ploch. Tato úprava se projevila i v kódu 
označení ploch, kde byla rozloha aktualizována. Plocha všech vymezených zastavitelných a 
přestavbových ploch se celkově zvýšila o 0,12h, což se dá považovat při celkové kapacitě 19,41ha za 
zanedbatelné. 

 
Další úpravou z podnětu pořizovatele bylo vypuštění podmínky prostorového uspořádání ohledně 
sklonu střechy, která je podrobností regulačního plánu, a požadavku na výšku a druh oplocení. 
Navrhované vypuštění maximální výšky hřebene střechy u ploch výroby a skladování VV a ploch zahrad 
PZ doporučujeme v územním plánu zachovat, aby nedošlo k nežádoucí výškové zástavbě, která by měla 
negativní vliv na krajinný ráz sídla. Navrhujeme tedy zachování stávající výškové hladiny. Výšková 
regulace je důležitým nástrojem pro zachování struktury a charakteru sídla a její užití v územním plánu 
je legitimním prostředkem prostorové regulace, který stavební zákon umožňuje. 
 
Změnou Pe8 došlo k úpravě využití pozemku parc.č. 983/7 v k.ú. Petrovice u Blanska, který je 
dlouhodobě využíván jako zahrada přilehlého rodinného domu, z původního využití jako veřejné 
prostranství  UV na plochu SH. Jedná se o stabilizovanou plochu, v zastavěném území. Úprava nebude 
mít vliv na ZPF. 
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Do výrokové části byly Změnou Pe8 doplněny nové lhůty délky 5 let pro zpracování územních studií, 
podmíněných pro využití plochy 1.08/BR-0.81, 1.09/BR-1.68 a 1.10/BR/0.99. Pro plochy 2,59 /VS- 4.29 a 
1.03/VS- 0.65 není Změnou ÚP územní studie nadále vyžadována, neboť na většině území je stávající 
stabilizovaná urbánní struktura, která bude dále využívána. 
 
Změnou Pe8 byl prověřen stav cestní sítě. Došlo k upravení a doplnění chybějících stávajících cest 
v krajině, které jsou charakteru účelových komunikací, zajišťující prostupnost území. Jedná se o 
zpevněné a nezpevněné pěší cesty, turistické trasy a cesty určené k obhospodařování zemědělských 
nebo lesních pozemků. Do územního plánu byly doplněn návrh nové pěší cesty podél místní 
komunikace směřující na jih k obci Veselice. Navrhovaná pěší cesta vede k potoku Sloupečník, kde se 
napojuje na další nově navrženou účelovou komunikaci, vedoucí k rybníku Staré Podolí. Obě navržené 
cesty přispějí k prostupnosti území a doplní stávající cestní síť. 
 
 
 

Změna Pe9 - „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany“ 
 
Na základě požadavků dotčených orgánů je Změnou ÚP doplněn do koordinačního výkresu koridor RR 
směrů, který do řešeného území zasahuje včetně podmínek pro výstavbu, které s ním jsou spojeny. 
Zároveň se na celé správní území Petrovic vztahují zvláštní zájmy Ministerstva obrany ohledně 
povolování určitých staveb. 
 
 
„Zvláštní zájmy Ministerstva obrany“ 

 
Koridor RR směrů s atributem výšky 100-150 - 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 tomto vymezeném území lze umístit 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 82a, data 
nesou atribut výšky 100-150. V případě kolize může být výstavba omezena. 
 
Koridor RR směrů  s atributem výšky 0-50- 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 tomto vymezeném území lze umístit 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 82a, data nesou atribut výšky 0-50. V případě 
kolize může být výstavba omezena. 
 
Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 
uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb.  
Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
- výstavba vedení VN a VVN 
- výstavba větrných elektráren 
- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
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- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 
 

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

 
Zastavěné území bylo v ÚP Petrovice vymezeno o výměře 34,86 ha. V ÚP Petrovice bylo celkem 
vymezeno 13,02 ha zastavitelných ploch, z nichž je aktuálně využito pouze 1,68 ha  tj. 13%. 
Z vymezených zastavitelných ploch jsou využity zčásti pouze plochy bydlení BR a plochy veřejných 
prostranství U a celá plocha občanského vybavení (plocha 1.19/OP-0,23). Z ploch bydlení je aktuálně 
využita z 91% plocha 1.01/BR–0.91 – 0,84 ha je využito a dále 0,18 ha z plochy 1.11/BR-0,41, tj. 45% 
z této plochy. Celkem je tedy využito 1.02 ha zastavitelných ploch bydlení. 
Z ploch veřejných prostranství U je aktuálně využito 0,43, tj. 81% (plocha UV-0,53). 
Ostatní rozvojové plochy dosud využity nejsou. Dále bylo v ÚP vymezeno 6,39 ha přestavbových ploch, 
které doposud nebyly taktéž využity. Aktualizované zastavěné území Změnou č.1 ÚP je velikosti 36,63 
ha. 
 
Změnou ÚP se navrhuje zrušení zastavitelné plochy 1.21/SH – 0.52 (kapacita 6 RD) a vymezuje se nová 
zastavitelná plocha 1.22/BR-0.13 (kapacita 2 RD). Dojde tedy ke snížení kapacit zastavitelných ploch o 
0,39 ha.  
 
Dále se změnou PE2 navrhuje zrušení přestavbové plochy 2.59/SH-4.24. Změnou bude potvrzeno 
aktuální využívání plochy jako plochy VS – výroba a skladování. Navazující zastavitelná plocha 1.03./SH-
0.65 je rovněž navržena ke změně funkčního využití na plochu výroby a skladování VS. Zrušením 
přestavbové plochy nedojde ke změně plochy zastavěného území. 
 
Změnou Pe8, která obsahovala úpravu ploch RZV na aktuální katastrální mapu rovněž došlo k 
zanedbatelné změně kapacit. Celkové došlo k navýšení rozlohy zastavitelných a přestavbových ploch o 
0,12 ha. 
 
Kapacity ploch změn 

 

Plochy změn ÚP Petrovice Změna č.1 ÚP rozdíl 

Zastavitelné plochy   13,02 ha 12,63 ha - 0,39 ha 

Plochy přestaveb 6,39 ha 2,20 ha - 4,24 ha 

Celkem 19,41 ha 14,78 - 4,63 ha 

 
 

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

 
Změnou ÚP nedochází k vymezení záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje. 
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M. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na 
zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 

 
Vyhodnocení navrhovaného řešení Změny č.1 ÚP Petrovice a jeho důsledků na zemědělský půdní fond 
je provedeno v souladu s vyhláškou č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany 
zemědělského půdního fondu s účinností od 15.11.2019. 
 
Dle požadavku OŽP jsou v záborech ZPF vyhodnoceny plochy, které již ve stávajícím ÚP Petrovice byly 
vymezeny jako zastavitelné a vyhodnoceny s ohledem na vliv na ZPF, ve kterých však Změnou č. 1 
dochází ke změně využití.  
 
Změna č.1 ÚP nebude mít vliv na pozemky plnící funkci lesa. 
Změny neovlivní pozemky s melioracemi půdy. 
 
Změna č. 1 přidává jednu novou zastavitelnou plochu pro bydlení 1.22 BR, jejíž plocha činí 0,13ha. Pro 
zábor zemědělské půdy je uvažováno pro plochy bydlení 1/3 z celkové výměry ploch, která bude 
zastavěna, zbytek pozemku bude využíván jako zahrada a zůstává součástí ZPF. Zábor plochy 1.20 a 1.03 
byl již schválen ve stávajícím ÚP Petrovice a ve Změně č. 1 dochází pouze ke  změně způsobu jejich 
využití. Změna ÚP dále navrhuje zrušení zastavitelnosti plochy 1.21 a tím navrácení plochy 0.52 ha ( 
záboru ZPF 0,18h) zpět k zemědělskému využití. Všechny navrhované zábory jsou na plochách půd III. 
třídy. 
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Pe2 1.03 ano SH VS 5.47.00 III. 0,65 0,65   0,65 +0,01 

Plochy výroby a skladování celkem   0,65 0,65   0,65  

Pe4 1.20 ano SH BR 5.47.00 III. 0,15   0,15   
 

0,44 0,00 

Pe5 1.22 x P BR 5.47.00 III. 0,04 0,04     0,13  

Plochy bydlení celkem   0,19 0,19   0,57  

Pe6 1.21 ano SH P 5.47.00 III. -0,18 -0,18     -0,52  

Celkem  - nový zábor ZPF 0,04 0,04 
  

0,13 
 

Celkem  - již schválený zábor ZPF z ÚP Petrovice 0,8 0,8   1,09 +0,01 



 

 
ZMĚNA Č.1 ÚP PETROVICE - ODŮVODNĚNÍ 

 

32 

Celkem – navrácení do ZPF -0,18 -0,18   -0,52 
 

Celkem  0,66 0,66   0,7 
 

 
 
 

Při pořizování změny územního plánu došlo vlivem digitalizace mapového podkladu katastrální mapy 
k úpravě ploch RZV na stávající katastrální mapu, která má za důsledek rozdíl ve velikosti některých 
zastavitelných a přestavbových ploch. Tento rozdíl ve velikosti ploch RZV je z pohledu měřítka územního 
plánu zanedbatelný, proto nebylo pro dané plochy provedeno nové vyhodnocení vlivu na ZPF. 

 
 
Rozdíl ve výměře zastavitelných ploch mezi ÚP Petrovice a Změnou č.1 ÚP Petrovice. 

 
Zastavitelné plochy    Plochy přestaveb 
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ZMĚNA Č.1 ÚP PETROVICE - ODŮVODNĚNÍ 

 

33 

N. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyla uplatněna žádná námitka 
 

O. Vyhodnocení připomínek. 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky. 
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 Srovnávací text s vyznačením změn 

 
I. 

ÚZEMNÍ PLÁN PETROVICE 
 

Výklad pojmů 
 

Zastavěná plocha pozemku 

- Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb na daném 

pozemku. 

 

Zastavěná plocha stavby 

- Dle § 2, odst. 7 Stavebního zákona (183/2006 Sb.) se Zastavěnou plochou stavby rozumí plocha 

ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i 

podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů 

poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami 

vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny. U zastřešených staveb nebo jejich 

částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem 

střešní konstrukce do vodorovné roviny. 

 

Zpevněné plochy 

- Za zpevněné plochy jsou považovány stavby a terénní úpravy, které neumožňují růst vegetace a 

zasakování dešťové vody. 

 

Nezpevněné plochy 

- Za nezpevněné plochy jsou považovány plochy umožňující růst vegetace a zasakování dešťových 

vod (musí být splněny obě podmínky). 

 

Index využití pozemků 

Podíl zastavěných a zpevněných ploch na celkové ploše pozemku. 

 

Index zeleně 

- Podíl nezpevněných ploch (ploch zeleně) na celkové ploše pozemku. Pro účely výpočtu se za 

nezpevněné plochy považují i zelené střechy podzemních objektů s mocností vegetační vrstvy 

nejméně 0,6m. 

 

Maximální výška stavby 

- je definována od nejnižšího bodu stávajícího terénu přilehlého ke stavbě po úroveň nejvyššího bodu 

střechy. 

 

Nerušící provozovny služeb 

- Provozovny služeb, které svým vlivem na okolí nepřesahují na hranicích svého areálu stanovené 

hygienické limity a nevyvolávají dopravu nepřiměřenou svým druhem, frekvencí a kapacitou 

danému prostředí. 

 

Nerušící drobná výroba 

- malosériová a řemeslná výroba, která svým charakterem a kapacitou nemění charakter území, 

neovlivňuje negativně související území svým provozem 

- nevyvolává dopravu nepřiměřenou svým druhem, frekvencí a kapacitou danému 

prostředí  

  

Občanská vybavenost 

- - stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu 
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- - stavby pro zdravotní služby a lázeňství- stavby pro kulturu  

- - stavby pro veřejnou správu  

- - stavby pro ochranu obyvatelstva  

- - stavby pro obchod a služby 

- - stavby pro tělovýchovu a sport  

- - stavby pro ubytování  

- - stavby pro stravování  

- - stavby pro vědu a výzkum  

 

Ubytovací zařízení 

- stavby pro krátkodobé ubytování a s ním spojené služby 

 

Provozní plocha obchodu 

- plocha provozovny, která je přístupná veřejnosti  

 

Provozovny veřejného stravování 

- provozovny pro hromadnou výrobu a prodej pokrmů a nápojů 

 

Stavby pro podnikání 

- stavby pro provozování podnikatelské činnosti  

 

Venkovský charakter zástavby 

- zástavba navazující na regionální specifičnosti urbanistického uspořádání struktury zástavby 

- charakteristické jednotné působení celku, vytvářející obraz vesnice v krajině 

- sepětí s krajinou, vysoký podíl zahrad a vzrostlé zeleně 

 

 

 

I.01. Vymezení řešenéhozastavěného území 
 
I.01.1. Vymezení řešeného území 

Řešené území je vymezeno v rozsahu správního území obce, které je totožné s katastrálním územím 

Petrovice. 

Změna ÚP č. 1 aktualizovala řešené území v celém svém rozsahu na základě podkladů z digitálního 

katastru platných v červenci 2020.  

 

I.01.2. Vymezení zastavěného území  

Hranice zastavěného území obce byla vymezena Zastupitelstvem obce Petrovicev souladu s §58 

zákona 183/2006 Sb. a zachycuje stav ke dni 11.4.200812.7.2020. 

Zastavěné území obce je zakresleno ve výkresech I.01, I.02, I.02.1, I.02.2, I.03, II.01.2, II.01.3, 

II.02, II.03 

Územní plán zastavěné území aktualizoval v severozápadní části zahrnutím pozemku zahrady 

p.č.319/36, související se stávajícím pozemkem bydlení p.č.319/13 u silnice III/37724 ve směru na Žďár. 

 Na východním okraji jihovýchodního segmentu byly do zastavěného území zahrnuty pozemky 

p.č.952/4,3 a jeho hranice zarovnána s východním okrajem pozemků p.č. 950/14 a 962/1.  

Změna ÚP č. 1 aktualizovala zastavěné území na západě dle hranice pozemku 947/54, který je pod 

jedním oplocení se zastavěným pozemkem 947/50. Část pozemku p.č. 947/31 a pozemek p.č. 197/1 jsou 

prolukou v zastavěném území, a proto byla taktéž dle metodiky zahrnuta do zastavěného území. V 

severozápadní části bylo aktualizováno zastavěné území zahrnutím zastavitelných ploch 1.01/BR-0,91, 

1,19/OP-0,20, které již byly zastavěny, a přilehlým veřejným prostranstvím, které bylo realizováno – UV-

0,53. Na východním okraji byl do zastavěného území zahrnuta částečně zastavěná plocha 1,11/BR-0,41.  
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I.02. KoncepceZákladní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 

hodnot 
Všeobecné zásady : 

Urbanistická koncepce je navržena jako postupné dlouhodobé využívání potenciálu území obce ve 

vyvážené soustavě ploch s rozdílným způsobem využití. Převažuje funkce bydlení venkovského charakteru, 

doplněného zázemím občanské vybavenosti, veřejných prostranství, ploch a zařízení pro rekreaci. Součástí 

návrhu je potřebná veřejná dopravní a technická infrastruktura. Důraz je kladen na zachování a ochranu 

přírodních a krajinných hodnot a vytváření podmínek pro celkovou kultivaci prostředí. Základní podmínkou 

udržitelného rozvoje je koordinace a vzájemná slučitelnost jednotlivých funkcí. 

Návrh reflektuje širší vztahy vyplývající z polohy Petrovic ve struktuře osídlení a 

regionálních vazeb obce v rámci Jihomoravského kraje se spádovostí k ORP Blansko.  

 

Ochrana a rozvoj hodnot území : 

Ochrana hodnot území je zajištěna plným respektováním příslušných ochranných režimů. Současné 

hodnoty území spočívají jednak v historicky vzniklé, zachovalé a trvale se vyvíjející urbanistické struktuře 

zástavby včetně chráněných památek, jednak ve vysoké kvalitě přírodního prostředí. Veškeré záměry 

vycházejí z daných kulturních, civilizačních a zejména přírodních hodnot území, plynoucích z polohy části 

obce v III.ochranné zóně CHKO Moravský kras a v dotyku severovýchodní hranice s II.ochrannou zónou.  

Atraktivita přírodního prostředí je využita jako stimul pro vytváření zázemí krátkodobého cestovního 

ruchu ve formě přípustného doplňkového využití ploch bydlení a smíšeného bydlení. V návrhu je 

pamatováno na obohacení krajiny o prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a nové plochy 

krajinné zeleně v návaznosti na stávající zeleň lesů. 

Návrh respektuje ochranné režimy : 

- III.ochranné zóny CHKO Moravský kras, 

- památkově chráněných objektů dle seznamu, uvedeného v odůvodnění ÚP, 

- území archeologického zájmu,  

- významných segmentů krajiny - VSK Pod pecí – 2,40 ha, VSK Podolí – 0,70 ha, VSK Zdálky – 

2,00 ha, VSK Pod větřákem – 2,70 ha, VSK Kamenice-Kněžerky – 0,90 ha, VSK Kněží hora – 8,00 ha, VSK 

Zdubina – 12 ha. 

 

Rozvoj obce je orientován do následujících sektorů jejího území : 

Navržená koncepce rozvoje urbanizovaného území se týká zastavitelných ploch a ploch přestavby 

při respektování nezastavitelných segmentů území v dále specifikovaných rozvojových směrech a lokalitách. 

Rozvoj obce bude orientován do sektorů a segmentů jejího území a urbanizačních os, které jsou položeny v 

trasách stabilizované komunikační sítě. 

Hlavním rozvojovým záměrem obce je posílení funkce bydlení v rodinných domech venkovského 

charakteru, situovaných jednak na plochách čistého bydlení, jednak na plochách smíšených obytných, na 

kterých se připouští polyfunkční využití s přiměřeným podílem vhodné občanské vybavenosti.  

Zastavitelné plochy bydlení většího rozsahu jsou navrženy na jihovýchodním okraji zastavěného 

území historického jádra, dále na jeho jižním okraji u silnice na Veselici na Moravě a v severním sektoru u 

silnice na Rájec. Ve smíšené formě s občanskou vybaveností (mateřská škola, domov důchodců),) jsou 

navrženy v severní ose v návaznosti na již stabilizovanou plochu bydlení přiléhající k silnici na Žďár. V 

historickém jádru budou využity plochy zahrad pro umisťování staveb venkovského bydlení s hospodářským 

zázemím. Obytná funkce obce bude v potřebném rozsahu doplněna nezbytným zázemím občanského 

vybavení. Pro tento účel nejsou vymezovány samostatné plochy, neboť v úvahu přicházející stavby 

přiměřeného rozsahu mohou být umisťovány na plochách bydlení a smíšených obytných jako přípustná 

forma jejich využití. V návaznosti na plochy bydlení jsou navrženy plochy pro rekreační a sportovní aktivity. 

Pro posílení ekonomických aktivit na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy výroby a 

skladování jižně od silnice od Rájce-Jestřebí na západním okraji obce. Ve stabilizovaném výrobně skladovém 

areálu u silnice na Žďár probíhá postupná modernizace stavebního fondu. 

V plošně rozsáhlém areálu ZD, který dominuje JVSV segmentu, došlo k zásadnímu útlumu 

živočišné výroby. Jeho nové využití je navrženo formou přestavby, která byla nahrazena chovem koní a 

využitím areálu pro polyfunkční zástavbu určenou pro umístění nerušících provozoven s integrovanými 

soubory bydlení a občanského vybavení. Areál může být rozšířen o zastavitelnou plochu smíšenou obytnou v 
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proluce k silniciskladovací účely a výrobu. Na areál navazuje svým využitím i zastavitelná plocha 1.03 

tvořící proluku u silnice na Žďár.  

 

 

 

I.03. Urbanistická koncepce 
I.03.1. Vymezení zastavitelných ploch 

Rozvojové záměry jsou promítnuty do návrhu zastavitelných ploch, které jsou navrženy vně 

zastavěného území a to v přímé návaznosti na ně.  

 

Identifikace kódového značení ploch : 

1.02/BR-0,25 : 

       stabilizovaná plocha – bez předčíslí 

1.   zastavitelná plocha 

2.   plocha přestavby 

  .02/   pořadové číslo plochy 

       /BR/  způsob využití plochy ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

             /0,25  výměra plochy v ha 

 

V severozápadním segmentu severního sektoru je na západní straně, v návaznosti na 

stabilizovanou plochu rodinného bydlení u silnice III/37724 ke Žďáru, navržena polyfunkční lokalita bydlení 

a občanské vybavenosti, sestávající ze zastavitelných ploch, uspořádaných po obou stranách navrženého 

severojižně orientovaného veřejného uličního prostoru, napojeného na jižní straně na silnici ke Žďáru a 

ukončeného úvraťovým obratištěm na severní straně – plocha UV-0,53 : 

1.01/BR-0,91 – bydlení rodinné v samostatně stojících i řadových rodinných domech v zahradách, 

1.19/OP-0,2320 – občanské vybavení – mateřská škola. 

1.20/SH-0,44 – smíšená obytná plocha s integrovaným občanským vybavením pro seniory. 

1.21/SH-0,52 – smíšená obytná plocha s integrovanými prvky vybavenosti slučitelné s bydlením. 

1.20/BR-0,44 – bydlení rodinné v samostatně stojících i řadových rodinných domech v zahradách. 

1.22/BR-0,13 bydlení rodinné v samostatně stojících i řadových rodinných domech v zahradách, 

 

Na severní straně silnice II/377, v příjezdovém úseku od Rájce-Jestřebí, je navrženo prodloužení 

stabilizované plochy bydlení směrem západním na ploše : 

1.02/BR-1,7980 – bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech v zahradách. Plocha je 

na straně silnice dotčena hlukovým pásmem z dopravního provozu silnice II.tř., a proto na hlukem dotčených 

částech pozemků nebudou umisťovány akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem 

(chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb). Před vydáním územního rozhodnutí musí 

být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a 

vibracemi. Využití této plochy je podmíněno vybudováním nové trafostanice. 

 

V severovýchodním segmentu severního sektoru : 

1.03/SHVS-0,64 – smíšená obytná65 – plocha pro polyfunkční využití s integrovanými prvky nerušících 

provozovenvýroby a vybavenostiskladování vyplňuje proluku mezi přestavbovýmstávajícím areálem ZD a 

silnicí III/37724. Nové využití Za účelem zmírnění případných rušivých vlivů bude podél silnice III/37724 

při hranici plochy je podmíněno prověřením územní studií, jejíž řešení zahrne i  plochu přestavby 2.59/SH-

4,241.03/VS-0,64 vytvořen pás izolační zeleně tvořený stromořadím ze středněkorunných stromů. 

1.04/BR-0,4340 – plocha zahrádek za východní hranicí zastavěného území, jižně od areálu ZD, je navržena 

pro rodinné bydlení. 

 

Plochy jihovýchodního segmentu jižního sektoru, přímo navazující na zastavěné území v blízkosti 

historického jádra a nově realizované enklávy bytových domů, jsou určeny pro rozvoj bydlení v rodinných 

domech, doplněné o plochu veřejného prostranství mimo komunikace, určenou pro krátkodobou rekreaci 

obyvatel. Plochy jsou uspořádány podél navrženého veřejného uličního prostoru UV-0,6362 : 

1.08/BR-0,7981 – bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech v zahradách. 

1.09/BR-1,7368 – bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech v zahradách, 

1.10/BR-1,0001 – bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech v zahradách, 
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1.11/BR-0,46 41 – bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech v zahradách. 

 

Další zastavitelná plocha rodinného bydlení je navržena v přímé návaznosti na jižní okraj 

zastavěného území na západní straně stávající komunikace k Veselici na Moravě :  

1.15/BR-0,4447 – bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech v zahradách. Zástavba bude 

situována podél komunikace ve vyznačeném rozsahu zastavitelné plochy. Západní část pozemků v ploše za 

vyznačenou hranicí bude využívána jako nezastavitelné zahrady. Řešení výškového osazení domů a jejich 

přímé napojení na komunikaci bude vycházet z terénní konfigurace od silnice odkloněného svahu. Využití 

této plochy je podmíněno vybudováním nové trafostanice, umístěné na východním okraji zastavěného území. 

 

Na západně orientovaném svahu do údolí potoka Chrábek je navržena plocha pro rekreační sportovní 

využití : 

1.14/RS-1,3740 – otevřené přírodní sportoviště, hala pro stolní tenis. 

 

Na levém břehu potoka Chrábek, v odloučené poloze od zastavěného území, je situována ČOV : 

1.16/TI-0,08 – čistírna odpadních vod. 

 

Jižně od silnice II/377 je navrženo rozšíření stávající malé výrobní zóny směrem západním na ploše : 

1.17/VV-1,1009 – lehká výroba a sklady jejichž provozování a dopravní zátěž nesníží kvalitu obytného a 

rekreačního prostředí v okolí. Výrobní provozovny jsou přípustné za předpokladu splnění povinností 

stanovenými právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací. Před 

vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými právními 

předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

 

V návaznosti na stabilizované smíšené obytné plochy, přiléhající k západnímu okraji návsi je 

navržena změna využití přilehlých zahrad mimo zastavěné území na ploše : 

1.18/SH-0,46 – smíšená obytná plocha pro polyfunkční využití. Je navržena jako rozšíření stávající 

smíšené obytné plochy za podmínky, že bude umožněn dopravní přístup přes pozemky přiléhající k místní 

komunikaci propojující náves se silnicí II/377.   

 

 

 

I.03.2. Vymezení ploch přestavby 

Jako plochy přestavby jsou navrženy plochy v zastavěném území vymezené ke změně stávající 

zástavby, k obnově, nebo k opětovnému vyžití znehodnoceného území. 

 

Identifikace kódového značení ploch : 

2.59/SH-4,24 : 

       stabilizovaná plocha – bez předčíslí 

1.   zastavitelná plocha 

2.   plocha přestavby 

  .02/   pořadové číslo plochy 

       /BR/  způsob využití plochy ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

             /0,25  výměra plochy v ha 

 

Severovýchodnímu segmentu severního sektoru zastavěného území plošně dominuje 

stabilizovaný areál ZD, který je navržen k celkové revitalizaci, modernizaci a kultivaci zástavby včetně 

změny jeho využití : 

2.59/SH-4,24 – přestavba areálu zemědělské farmy na plochu smíšenou obytnou pro polyfunkční zástavbu 

určenou pro umístění nerušících provozoven s integrovanými soubory bydlení a občanského vybavení. Nové 

využití plochy je podmíněno prověřením územní studií, jejíž řešení zahrne i zastavitelnou plochu 1.03/SH-

0,64.   

 

Severní část jihovýchodního sektoru zaujímá historické jádro obce. Nezastavěné pozemky 

rozlehlých zahrad v jádrovém prostoru jsou navrženy ke změně využití pro smíšenou obytnou funkci s 

přípustností přiměřených podnikatelských aktivit slučitelných s bydlením : 
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2.05/SH-0,4550 – změna využití zahrad na smíšené bydlení,  

2.06/SH-0,1719 – změna využití zahrad na smíšené bydlení,  

2.07/SH-0,8387 – změna využití zahrad na smíšené bydlení.  

 

V jižní části JV segmentu je ve dvou lokalitách navržena změna způsobu využití pozemků zahrad 

na rodinné venkovské bydlení. 

2.12/BR-0,51 – změna využití zahrad na bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech 

v zahradách,  

2.13/BR-0,1917 – změna využití zahrad na bydlení rodinné v samostatně stojících rodinných domech 

v zahradách. 

 

 

I.03.3. Koncepce občanské vybavenosti 

Plně je respektována stabilizovaná struktura ploch občanské vybavenosti, která v zásadě odpovídá 

současným potřebám. Zastavitelná plocha veřejného občanského vybavení je navržena pouze v 

severozápadním sektoru pro předškolní výchovu – plocha I.19/OP-0,2320. Samostatné monofunkční plochy 

komerční vybavenosti nejsou navrhovány.  

Nová zařízení občanské vybavenosti menšího rozsahu, jejichž potřebu nelze zcela předjímat, a která 

může být řešena až na základě konkrétních potřeb a požadavků, bude saturována umisťováním těchto 

zařízení v plochách bydlení a v plochách smíšených obytných jako přípustná forma jejich doplňkového 

využití. Podmínkou bude kladné posouzení přípustnosti konkrétních aktivit a jejich slučitelnosti s bydlením. 

 

 

I.03.4. Vymezení systému sídelní zeleně 

Urbanistická koncepce územního plánu počítá jednak s existencí nezastavitelných, funkčně 

samostatných, veřejně přístupných ploch zeleně, jednak s existencí zeleně v jiných plochách s rozdílným 

způsobem využití.  

Zeleň uvnitř vymezených zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití tvoří doplňkovou 

(překryvnou) funkci k hlavnímu využití dané plochy. Je tvořena především soukromými zahradami, 

přiměřený podíl zeleně je uvažován i v navrhovaných veřejných uličních prostranstvích, kde bude plnit nejen 

izolační, ale i estetickou, společenskou a relaxační funkci. Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je 

pro zastavitelné plochy bydlení a smíšeného bydlení vyčísleno ve výše uvedených plošných bilancích. U 

ploch čistého bydlení se pohybuje okolo 70%, ani u smíšeného bydlení neklesne pod 45% jejich výměry.  

Přiměřený podíl zeleně je uvažován i v navrhovaných veřejných uličních prostranstvích, kde bude 

plnit nejen izolační, ale i estetickou, společenskou a relaxační funkci. 

 

 

I.04. Koncepce veřejné infrastruktury 
 

B.04.1. Dopravní infrastruktura 

Automobilová doprava : 

Silnice : 

Silnice II/377 Tišnov-Černá Hora-Prostějov, na kterou v severním směru navazuje silnice 

III/37724 Žďár – spojovací budou mimo zastavěné a zastavitelné území ponechány ve stávajících 

trasách pouze s dílčími úpravami pro odstranění dopravních závad a zlepšení technických 

parametrů. Jejich úpravy mimo zastavěné a zastavitelné území obce budou prováděny takto : silnice 

II/377 v šířkové kategorii S 7,5, silnice III.třídy v šířkové kategorii S 6,5. 

Místní komunikace : 

Průjezdní úseky silnic II/377, III/37724, které tvoří součást dopravně obslužného skeletu 

obce, budou ponechány ve stávajících trasách pouze s dílčími úpravami pro odstranění bodových 

závad. Týká se odstraňování překážek v rozhledovém poli křižovatek, zlepšování kvality vozovek a 

celkového zpřehlednění průtahu obcí. Obě silnice budou upravovány v zastavěném území jako MO 

2 - 8,5(10)/7/40,50. 
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Místní komunikace budou ponechány ve stávajících trasách a podle možností šířkově 

upraveny, případně navrženy jako jednosměrné v kategoriích MO 2 - 8,5(10)/7/40,50. 

Nové MK budou navrhovány v kategoriích : 

II.1 MO 2 - 8,5(10)/7/40,50 – místní komunikace obslužná, obousměrná s 

jednostranným, případně oboustranným chodníkem, 

II.2 MP1k - 5/5/30 (7/7/30) – místní komunikace přístupová, s obousměrným smíšeným 

provozem, bez chodníků v dopravně zklidněných zónách. 

 
Severozápadní segment území : 

Obytná zástavba na severní straně silnice II/377 bude dopravně obsluhována přímými vjezdy ze 

silnice, jejíž průjezdní úsek bude prodloužen v rozsahu zastavitelné plochy. Domy budou na pozemcích 

situovány v odstupu daném hlukovým pásmem silnice tak, že k povolovacímu řízení staveb bude prokázáno 

nepřekročení limitních hladin hluku.  

Zástavba v lokalitě západně od silnice III/37724 obytné bude rozložena podél nové přístupové 

komunikace se smíšeným provozem ukončené úvraťovým obratištěm, napojené na průjezdní úsek silnice 

III/37724 na jižní straně, v prostoru stávajícího výrobně skladového areálu.  

Severovýchodní segment území : 

Zastavitelná výrobní plocha přiléhající k průjezdnímu úseku silnice III/37724 bude na tuto 

komunikace napojena vjezdy. Plocha bydlení na východním okraji zastavěného území bude obsluhována 

přístupovou komunikací se smíšeným provozem, která bude položena v trase stávající cesty. 

Jihovýchodní segment území : 

Zastavitelné plochy bydlení budou dopravně obsluhovány novými přístupovými a obslužnými 

komunikacemi v trasách stávajících účelových komunikací. Ostatní plochy tohoto segmentu jsou přímo 

napojeny na stávající obslužné a přístupové komunikace. 

Jihozápadní segment území : 

Zastavitelná plochy bydlení tohoto segmentu jsou přímo napojeny na stávající obslužné a přístupové 

komunikace. Přestavbové plochy v prolukách historického jádra a zastavitelná plocha výroby, které na 

severní straně přiléhají k průjezdnímu úseku silnice II/377, budou na silnici napojeny vjezdy. 

Odstavování a parkování osobních automobilů 

Odstavování automobilů obyvatel (rezidentů) bude prováděno zásadně na pozemcích jejich 

majitelů. 

Omezený počet stání pro parkování osobních automobilů návštěvníků obytných zón bude na 

parkovacích pruzích podél přístupových komunikací se smíšeným provozem u jednotlivých skupin 

rodinných domů. Mimo vozovku jsou respektována a rozšířena stání u objektů občanské 

vybavenosti. 

 

Hromadná doprava : 

Návrh plně respektuje současný stav hromadné dopravy, která je v obci provozována 

autobusy.  

 

Cyklistická doprava : 

Cyklistická doprava v obytných zónách není samostatně řešena, předpokládá se, že malá 

intenzita automobilového provozu na místních komunikacích umožní jejich bezpečné využití i pro 

cyklistickou dopravu.  

Pro turistickou cyklistickou dopravu budou využívány cyklotrasy, vedené po účelových 

polních a lesních cestách. V návrhu je zahrnut systém pěších a cyklistických tras, doplněných o 

účelovou spojkou v jihovýchodní části území, který umožní dostatečnou průchodnost územím pro 

turistický provoz návštěvníků památkové zóny.  
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Pěší provoz : 

V exponovaných trasách budou doplněny chodníky. 

V navrhovaných obytných zónách jsou vytvořeny optimální podmínky pro kvalitní a 

bezpečný pěší provoz na komunikacích se smíšeným provozem.  

Na jih od obce je navržena pěší cesta podél silnice III/37724. 

 

Účelová doprava : 

Stav zemědělské dopravy na stabilizované síti polních cest je v návrhovém řešení 

respektován, doplněna je rozvětvená účelová spojka v jihovýchodní části území a dále nová účelová 

komunikace podél potoka Sloupečník k rybníku Staré Podolí. 

Příjezd k navrhované ČOV je navržen novou účelovou komunikací. 

 

Letecká doprava : 

Stabilizovaná zatravněná plocha, vymezená severně od silnice II/377, která nemá statut 

letiště, bude i nadále využívána pro vzlet a přistávání malých letadel pro zemědělské účely.     

 

I.04.2. Technická infrastruktura 

I.04.2.1. Zásobování vodou 

Stávající vodovodní síť, která je součástí skupinového vodovodu Němčice, bude prodloužena do 

nově navrhovaných rozvojových ploch, pro které je provedena bilance potřeb. I nejvýše položená zástavba 

bude pokryta dostatečným tlakem ve vodovodní síti. 

Rozvoj vodovodní sítě bude úzce souviset s postupem naplňování navržených zastavitelných ploch 

podle konkrétních potřeb a požadavků v tom kterém období.  

 

 

I.04.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

 Likvidace splaškových vod 

Koncepce odvádění odpadních vod včetně umístění ČOV spočívá v oddílném způsobu odvádění a 

likvidace splaškových a dešťových (povrchových) vod. 

Splaškové vody budou odváděny gravitační kanalizací z celých Petrovic včetně ploch uvažovaných 

pro novou výstavbu v obci. Součástí výstavby kanalizační sítě bude i realizace čistírny odpadních vod.  

 

 Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody budou odváděny stávající kanalizací.  

Dešťové vody budou likvidovány s maximálním možným vsakem. Vsaku bude využito pro likvidaci 

dešťových vod na nezpevněných plochách zeleně a ze střech rodinných domů, které se navíc doporučuje v 

maximální míře jímat a používat pro zalévání zahrad. Do dešťové kanalizace tak budou odváděny pouze 

vody z komunikací a přilehlé části chodníků. 

Pro zachycení přívalových vod budou v nejnižších polohách pod většími soubory zastavitelných 

ploch na jihovýchodním okraji zastavěného území v případě potřeby umístěny retenční otevřené nádrže či 

jímky. Jejich skutečná potřeba, poloha a velikost budou předmětem podrobného posouzení při zpracování 

projektové dokumentace konkrétních staveb.  

 

 Vodní toky a nádrže : 

Vodní toky a nádrže jsou v plné míře respektovány, budou vytvořeny podmínky a přijata opatření pro 

jejich revitalizaci a vyčištění.  

 

 

I.04.2.3. Zásobování elektrickou energií 
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Rozvoj elektrické sítě bude úzce souviset s postupem naplňování navržených zastavitelných ploch 

podle konkrétních potřeb a požadavků v tom kterém období.  

Pro napojení řešených lokalit bude využito stávající sítě VN 22kV, která je ukončena v distribučních, 

vesměs sloupových a jedné zděné trafostanicích, rozmístěných na obvodu zastavěného území. 

Stávající distribuční trafostanice budou využity pro napojení jednotlivých lokalit, jejichž strojní 

vybavení bude na základě podrobných bilancí a po projednání s distributorem v případě potřeby posíleno. 

 

Nově budou ve smyslu požadavků distributora zřízeny 2 sloupové trafostanice pro zásobování 

zastavitelných ploch na západním a jižním kraji zastavěného území. Jedna bude osazena u západního vjezdu 

silnice II/377 do obce v návaznosti na plochu 1.02/BR-1.7980, druhá na západním okraji jižního úseku 

hranice zastavěného území pro zajištění zásobování plochy 1.15/BR-0,4447 a rovnoměrného pokrytí 

stabilizovaných ploch v jižní části zastavěného území.   

Přívodní vedení k oběma trafostanicím je navrženo jako vrchní vedení s izolovanými vodiči. 

 

I.04.2.4. Zásobování zemním plynem a teplem 

Zásobování zemním plynem : 

Stávající STL plynovodní síť, kterou je pokryto celé území obce, bude prodloužena do nově 

navrhovaných rozvojových ploch. Nové plynovodní rozvody budou uloženy souběžně s vodovody podél 

komunikací v zeleném pásu. Přechody vozovek budou uloženy v chráničkách.  

 

Výroba tepla : 

Tepelná energie bude získávána spalováním zemního plynu v kotelnách jednotlivých rodinných 

domů. Nevylučuje se ani možnost aplikace ekologicky šetrných netradičních obnovitelných zdrojů např.v 

podobě solární energie. Další možností je spalování dřevní hmoty, případné kombinované vytápění.  

 

 

I.04.2.5. Spoje  

Do lokalit budou provedeny rozvody TF a TV kabelů pro novou obytnou výstavbu. Telekomunikační 

kabely budou uloženy v souběhu s NN kabeláží a napojeny na stávající síť. 

 

I.04.2.6. Nakládání s odpady  

V západní části území se nachází skládka odpadu, která bude zrušena a plocha 

revitalizována výsadbou vhodné krajinné zeleně.  

Stěžejním dokumentem v této oblasti je plán odpadového hospodářství. Svoz komunálního odpadu 

zajišťuje pro obec právnická osoba. 

Umístění sběrného dvora pro soustřeďování tříděného odpadu je navrženo jako součást plochy na 

severním okraji území v sousedství areálu ZD – zastavitelná plocha 1.03/SHVS-0,6465, případně jižně od 

příjezdového úseku silnice II/377 – 1.17/VV-1,1009.  

 

I.04.3. Veřejné občanské vybavení  

Plně je respektována stabilizovaná struktura ploch veřejné občanské vybavenosti, která v zásadě 

odpovídá současným potřebám.  

Zastavitelná plocha veřejného občanského vybavení je navržena pouze v severozápadním sektoru 

pro předškolní výchovu – 1.19/OP-0,2320.  

Další zařízení občanské vybavenosti mohou být umisťována i na dalších plochách s rozdílným 

způsobem využití, pokud to stanovené podmínky umožňují. 

 

 

I.04.4 Veřejná prostranství 

Plochy veřejných prostranství jsou na území obce vymezeny jednak jako samostatné, převážně 

polyfunkční plochy s rozdílným způsobem využití, jednak jsou doplňkovou (překryvnou) součástí hlavního 

využití jiných ploch s rozdílným způsobem využití. 

Z hlediska jejich funkce jsou veřejná prostranství definována jako prostranství s převažující dopravní 

funkcí – uliční prostory, náves.  

Územním plánem jsou vytvořeny podmínky pro revitalizaci a kultivaci stávajících veřejných 

prostranství, zejména v případě zanedbaných, avšak z hlediska urbanistické koncepce exponovaných 
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prostorů. 

V zastavitelných plochách umožňují regulativy přípustných doplňkových staveb a zařízení vytvářet 

atraktivní, zelení vybavená veřejná prostranství, plnící nejen dopravní, ale i společenskou a rekreační funkci.  

 

 

 

I.05. Koncepce uspořádání krajiny 
 

I.05.1. Vymezení ploch mimo zastavěné území a stanovení podmínek 

pro změny v jejich využití 

Urbanistická koncepce v návrhu územního plánu vychází z výše popsaných hodnot, které plně 

respektuje. V návrhu je zahrnuto doplnění krajinné zeleně na nezalesněných plochách výsadbami dřevin a 

stromořadí podél stávajících a navrhovaných cest. Tato opatření budou sloužit pro zlepšení průchodnosti 

zemědělsky využívaných částí krajiny.  

Navrhované výsadby budou situovány severně od zatravněné plochy polního letiště podél severního 

okraje plochy pro umístění solárního zdroje do počínajícího terénního úžlabí. Na východní straně naváže 

vegetace na zastavitelnou plochu smíšenou obytnou, pro kterou bude tvořit přírodní zázemí. Na jižních 

svazích v návaznosti na novou účelovou komunikaci s pěší a cyklistickou trasou je na terénním 

hřebenovitém výběžku navržena skupinová výsadba dřevin, které budou dominovat této části krajiny. Na 

severním okraji zastavěného území je podél silnice III/37724 navrženo stromořadí ze středněkorunných 

stromů, které bude částečně plnit i funkci izolační zeleně pro zmírnění rušivých vlivů ploch výroby a 

skladování. 

 

 

I.05.2. Územní systém ekologické stability 

Návrh místního ÚSES v řešeném území počítá se čtyřmi větvemi místní (lokální) úrovně.  

1. mezofilní větev je vedena lesním komplexem v západní části obce. Větev tvoří dva lokální 

biokoridory LBK 5 a LBK 6 a jedno lokální biocentrum LBC 3 KAMENICE. 

2. mezofilní větev vedená východním až jihovýchodním okrajem obce. Procházející lesním prvkem 

na Kozím hřbetu a napojuje jej na okolní lesní komplexy. Větev tvoří dva lokální biokoridory LBK 4, LBK 7 

a jedno lokální biocentrum LBC 4 POD KNĚŽÍ HOROU. 

Cílovými ekosystémy skladebných částí mezofilní větve místního ÚSES jsou mezofilní lesní 

společenstva, případně náhradní nelesní porosty dřevin, s dominancí geograficky původních dřevin 

(zejm. buku).  

Hydrofilní větve místního ÚSES jsou v řešeném území vedeny výhradně údolními 

polohami, v přímé vazbě na vybrané vodní toky. 

1. hydrofilní větev je vedena podél jižní hranice obce v přímé vazbě na potok Sloupečník. Větev je 

tvořena dvěma lokálními biokoridory LBK 1, LBK 2 vedenými podél rozhraní lesa se zemědělsky 

využívanou krajinou a jedním lokálním biocentrem LBC 1 PODOLÍ situovaném na Mlýnském rybníku a na 

mokřadech v jeho chobotu a v podhrází. 

2. hydrofilní větev je vedena centrální a západní částí obce v přímé vazbě na potok Chrábek. Větev 

je tvořena jedním lokálním biokoridorem LBK 3 vedeným převážně lesnatou částí obce a jedním lokálním 

biocentrem LBC 2 MOKŘAD POD PECÍ situovaném při jižním okraji zástavby Petrovic. 

 

 

 

I.06. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
I.06.1. Podmínky pro navržené využití stabilizovaných ploch a ploch přestavby v zastavěném 

území a zastavitelných ploch 

 

 B - Plochy bydlení : 

Jsou samostatně vymezeny pro převážně monofunkční využití území za účelem zajištění podmínek 

pro bydlení a činnosti s bydlením související v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt 

a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení.  
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Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou plochy bydlení členěny na funkční typy : 

 

 BB - bydlení bytové v bytových domech : na území obce jsou vymezeny dvě stabilizované 

plochy BB. 

Podmínečně přípustné jsou ve stabilizovaných plochách, a to jako součást stávajících 

staveb pro bydlení : 

1. malé obchody a nerušící provozovny služeb, sloužící denním potřebám obyvatel 

předmětného území, 

2. jednotlivá zařízení administrativy a lékařské péče, 

za podmínky, že svou velikostí a provozem nebudou narušovat kvalitu bydlení. 

Nepřípustné jsou v obou stabilizovaných plochách BB jakékoliv nové objekty. 

 
 BR - bydlení rodinné : 

Hlavní využití v prolukách stabilizovaných ploch a v zastavitelných plochách :  

- pozemky rodinných domů venkovského charakteru bez hospodářského zázemí.  

Přípustné využití :  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně 

přiměřeného rozsahu veřejné zeleně. 

Podmíněně přípustné využití :  

- drobná hospodářská činnost pro vlastní spotřebu na pozemcích zahrad rodinných domů, slučitelná s 

bydlením,  

- pozemky dalších staveb a zařízení, které průkazně nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve 

vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, např.  

- pozemky souvisejícího občanského vybavení,  

- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely za podmínky, že 

jejich provoz nenaruší obytnou pohodu v lokalitě. 
Nepřípustné využití :  

- zařízení obchodního prodeje o výměře větší než 150 m
2 
provozní plochy, 

- jakékoliv stavby a zařízení, jejichž provozem by byla narušena kvalita obytného prostředí. 

Ochrana hodnot území a limity využití ploch : 

Prostorové uspořádání : 

- stavby budou jednopodlažní, s šikmými střechami se sklonem v rozmezí 30-40°, s využitým 

podkrovím, výškového možností využití podkroví jako druhého podlaží objektu. Výškového rozdílu terénu 

je na svažitých pozemcích možno využít pro částečné podzemní podlaží s vazbou na terén ve snížené části,  

- dvoupodlažní stavby a stavby s mírně sklonitými pultovými střechami jsou přípustné pouze za 

podmínky, že budou koncipovány v ucelených souborech a jejich architektonické řešení organicky naváže na 

své okolí a prokazatelně nenaruší stabilizovanou venkovskou strukturu zástavby.  

Limity využití ploch : 

- IVP-index využití pozemků v ploše – podíl ploch staveb a zpevněných ploch na celkové ploše 

pozemku – maximálně 35 %, 

- IZ-index zeleně – podíl ploch zeleně na celkové ploše pozemku – minimálně 65%, 

- na částech pozemků, dotčených hlukovým pásmem silnice II.tř. nebudou umisťovány akusticky 

chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví (chráněný 

venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb),  

- před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 

právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

 

 S - Plochy smíšené obytné : 

Jsou samostatně vymezeny pro polyfunkční využití území za účelem zajištění podmínek pro 

bydlení s integrovanými prvky veřejné občanské vybavenosti, výrobních a obchodních služeb a rekreace, 

které jsou slučitelné s bydlením a nesnižují kvalitu prostředí. 

Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou plochy smíšené obytné navrženy jako 

funkční typ : 

 SH - venkovské bydlení hospodářské : 

Hlavní využití v prolukách stabilizovaných ploch, v zastavitelných plochách a plochách 
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přestavby :  

– pozemky rodinných domů venkovského charakteru s hospodářským zázemím, pozemky staveb pro 

rodinnou rekreaci a pozemky občanského vybavení.  

Přípustné využití :  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně 

přiměřeného rozsahu veřejné zeleně, 

Podmíněně přípustné využití :  

– nerušící drobná výroba a služby, drobné zemědělské provozy, které svým charakterem a kapacitou 

nezvyšují dopravní zátěž v území. 

- malá ubytovací zařízení za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na 

vlastním pozemku, 

- nerušící provozovny veřejného stravování, 

-další stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely za podmínky, že 

jejich provoz nenaruší kvalitu bydlení v lokalitě. 
Nepřípustné využití :  

- stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. 

Ochrana hodnot území a limity využití ploch : 

Prostorové uspořádání : 

- stavby budou jednopodlažní, s šikmými střechami se sklonem v rozmezí 30-40°, s využitým 

podkrovím, výškového, s možností využití podkroví jako druhého podlaží objektu. Výškového rozdílu terénu 

je na svažitých pozemcích možno využít pro částečné podzemní podlaží s vazbou na terén ve snížené části,  

- dvoupodlažní stavby a stavby s mírně sklonitými pultovými střechami jsou přípustné pouze za 

podmínky, že budou koncipovány v ucelených souborech a jejich architektonické řešení organicky naváže na 

své okolí a prokazatelně nenaruší stabilizovanou venkovskou strukturu zástavby.  

Limity využití ploch : 

- IVP-index využití pozemků v ploše – podíl ploch staveb a zpevněných ploch na celkové ploše 

pozemku – maximálně 55%, 

- IZ-index zeleně – podíl ploch zeleně na celkové ploše pozemku – minimálně 45% 

- na pozemcích ani jejich částech, dotčených hlukovým pásmem silnic II.a III.tř. nejsou tyto plochy 

navrhovány a proto nebudou akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku 

ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) dotčeny hlukem z 

dopravy,  

- drobné výrobní provozovny jsou přípustné za předpokladu splnění povinností stanovenými 

právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací, 

- před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 

právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

 

 

 O - Plochy občanského vybavení : 

Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a 

využívání staveb občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. 

Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou plochy občanského vybavení členěny na 

funkční typ : 

OP - stavby pro veřejnou vybavenost : 

OM - stavby pro obchodní prodej : 

Hlavní využití ve stabilizovaných a zastavitelných plochách :  

– plochy zahrnují pozemky pro daný účel občanské vybavenosti v přímé návaznosti na kapacitně 

dostačující plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné.  

 

Přípustné využití :  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně 

přiměřeného rozsahu veřejné zeleně, 

Nepřípustné využití :  

- stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. 
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Ochrana hodnot území a limity využití ploch : 

Prostorové uspořádání : 

- stavby budou maximálně dvoupodlažní, s šikmými střechami se sklonem v rozmezí 30-40°, s 

využitým podkrovím, výškového, s možností využití podkroví jako třetího podlaží objektu. Výškového 

rozdílu terénu je na svažitých pozemcích možno využít pro částečné podzemní podlaží s vazbou na terén ve 

snížené části, stavby. Stavby s mírně sklonitými pultovými střechami jsou přípustné pouze za podmínky, že 

jejich architektonické řešení organicky naváže na své okolí a prokazatelně nenaruší stabilizovanou 

venkovskou strukturu zástavby.  

Limity využití ploch : 

- IVP-index využití pozemků v ploše – podíl ploch staveb a zpevněných ploch na celkové ploše 

pozemku – maximálně 55%, 

- IZ-index zeleně – podíl ploch zeleně na celkové ploše pozemku – minimálně 45% 

- na pozemcích ani jejich částech, dotčených hlukovým pásmem silnic II.a III.tř. nejsou tyto plochy 

navrhovány a proto nebudou akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku 

ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) dotčeny hlukem z 

dopravy,  

- před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 

právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

 

 

 R - Plochy rekreace : 

Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro rekreaci obyvatel a návštěvníků 

v kvalitním prostředí. Slouží pro činnosti spojené s aktivní nebo pasivní regenerací lidského organismu. 

Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále členěny na funkční typy : 

 RZ -rekreační zahrady : jsou vymezeny pouze jako stabilizované plochy v nezastavěném 

území. 

 Hlavní využití: 

rekreační zahrady a zahrádky s možností oplocení 

Podmíněně přípustné využití : : 
Na pozemcích stávajících oplocených i neoplocených zahrad s převážně rekreační funkcí je možné 

provozovat i drobnou hospodářskou činnost, slučitelnou s rekreační funkcí, pro vlastní spotřebu. 

Nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. 

Nepřípustné využití : : 

Stavby s výjimkou jednopodlažních lehkých demontovatelných objektů s maximální zastavěnou 

plochou do 25 m
2
 a maximální výškou do 5m, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové 

místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých 

kapalin a hořlavých plynů. 

 

 RR -rekreace rodinná v chatách : : jsou vymezeny v jižní části zastavěného území obce jsou 

vymezeny pouze ojedinělé stabilizované plochy RR, zastavitelné plochy RR nejsou navrhovány..  

 Hlavní využití: 

zahrady, zahrádky, stavby pro individuální rekreaci  

 

„Přípustné využití stabilizovaných ploch je dáno jejich účelem: 

 - stavby pro rodinnou rekreaci s přechodným ubytováním v chatách.  

Podmíněně jsou přípustné pouze nezbytnévyužití: 

- stavební úpravy chatek, kterýmipřístavby chatek a výstavby doplňkových objektů za podmínky, že 

nedojde ke změně jejich charakteru a zvětšení objemu přístavbamistaveb a nadstavbami. hrubá 

podlažní plocha všech objektů včetně technických místností, přístavků, verand, teras, vstupů, 

zimních zahrad, bude maximálně 50m2. 

- Nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. 
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Nepřípustná je ve stabilizovaných plochách RR výstavba nových objektůzměna rekreačních 

objektů na objekty trvalého bydlení a další stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným 

nebo podmíněně přípustným využitím. 

 
Ochrana hodnot území a limity využití ploch: 

Prostorové uspořádání: 

- maximální výška stavby 5m 

Limity využití ploch: 

IZ-index zeleně – podíl ploch zeleně na celkové ploše pozemku – minimálně 85% 
 

 RS -hromadná rekreace a rekreační sport 

Hlavní využití stabilizovaných ploch a zastavitelných plochách :  

- pozemky převážně venkovních hřišť pro provozování rekreačního sportu v přírodním prostředí, 

rekreačních luk. 

Přípustné doplňkové využití :  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství včetně 

přiměřeného rozsahu veřejné zeleně, 

Podmíněně přípustné využití :  

- pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí s rekreací – sociální a hygienické zázemí, 

stravovací a ubytovací občanské vybavení, jejichž zastavěná plocha nepřekročí 15 % výměry vymezené 

plochy, které nesnižují kvalitu prostředí a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

Nepřípustné využití : jakékoliv stavby a zařízení, které by narušovaly kvalitu prostředí a 

přírodní ráz lokality. 
 

 V - Plochy výroby a skladování : 

Jsou samostatně vymezeny pro využití pozemků staveb pro výrobu a skladování a zemědělských 

staveb, jejichž provozní vlivy vylučují začlenění těchto pozemků do ploch jiného způsobu využití. 

Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou navrženy jako funkční typ : 

 VV -lehká výroba a sklady : 

Hlavní využití ploch přestavby a zastavitelných ploch :  

– plochy zahrnují monofunkční pozemky staveb a zařízení pro malé formy výroby a skladování 

v halových a maximálně dvoupodlažních stavbách pro daný účel v přímé návaznosti na kapacitně dostačující 

plochy dopravní infrastruktury a jsou z nich přístupné.  

Přípustné využití :  

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury včetně přiměřeného rozsahu vyhrazené 

zeleně, 

Podmíněně přípustné, za předpokladu, že negativní vlivy příslušných provozů na životní 

prostředí budou eliminovány na hranici areálu a neovlivní tak okolí a za předpokladu nízkých 

dopravních nároků jsou : 

- stavby a zařízení pro provozování menších forem kovovýroby a dřevovýroby, 

- stavby zařízení pro skladování,  

- maloobchodní a velkoobchodní provozovny za podmínky, že slouží převážně k prodeji 

produktů z místních výrobních provozoven či skladů, 

- administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních a skladových 

areálů, 

- zařízení doplňující hlavní funkční náplň plochy  
Nepřípustné využití :  

- stavby pro bydlení a ubytování, 

- stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. 

Ochrana hodnot území a limity využití ploch : 

Prostorové uspořádání : 

Stavby budou jednopodlažní halové s maximální výškou hřebene střech 9 m, s maximálně 

dvoupodlažními přístavky, případně dvoupodlažními provozními budovami.  

Limity využití ploch : 
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- IVP-index využití pozemků v ploše – podíl ploch staveb a zpevněných ploch na celkové ploše 

pozemku – maximálně 70%, 

- IZ-index zeleně – podíl ploch zeleně na celkové ploše pozemku – minimálně 30% 

- výrobní provozovny jsou přípustné za předpokladu splnění povinností stanovenými právními 

předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací, 

- před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 

právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

 

VS - výroba a sklady : 

Hlavní využití ploch přestavby a zastavitelných ploch:  

 - stavby zemědělské výroby, včetně staveb a areálů k ustájení hospodářských zvířat, které nemají 

negativní vliv na využití okolních ploch bydlení; stavby a areály pro skladování zemědělských komodit, 

krmiv, steliva; stavby pro úpravu produktů rostlinné a živočišné výroby; stavby pro pěstování rostlin 

- stavby pro drobnou a řemeslnou výrobu 

- stavby pro skladování 

Přípustné využití :  

- doplňkové stavby  a stavby související s hlavním využitím plochy 

 - garáže, odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla a 

mechanizaci a pro jejich opravy 

- stavby pro podnikání 

- stavby pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu 

- veřejná prostranství a zeleň 

 Podmíněně přípustné: 

- stavby a zařízení pro provozování menších forem kovovýroby a dřevovýroby, za předpokladu, že 

negativní vlivy příslušných provozů na životní prostředí budou eliminovány na hranici areálu a neovlivní tak 

okolí a za předpokladu nízkých dopravních nároků 

- ubytovací zařízení a bydlení pro zaměstnance do 40 lůžek, byt pro správce areálu, čerpací stanice 

pohonných hmot za předpokladu, že se jedná o doplňkové stavby a zázemí vázané k hlavnímu využití území  

- maloobchodní a velkoobchodní provozovny za podmínky, že slouží převážně k prodeji produktů z 

místních výrobních provozoven či skladů 

Nepřípustné využití :  

- stavby pro trvalé bydlení, individuální a hromadnou rekreaci 

- stavby, které svým provozováním a technickým zařízením narušují užívání staveb a zařízení ve 

svém okolí a snižují kvalitu prostředí souvisejícího území. 

Ochrana hodnot území a limity využití ploch : 

Prostorové uspořádání : 

Stavby budou jednopodlažní halové s maximální výškou hřebene střech 9 m, s maximálně 

dvoupodlažními přístavky, případně dvoupodlažními provozními budovami.  

Limity využití ploch : 

- IVP-index využití pozemků v ploše – podíl ploch staveb a zpevněných ploch na celkové ploše 

pozemku – maximálně 70%, 

- IZ-index zeleně – podíl ploch zeleně na celkové ploše pozemku – minimálně 30% 

- výrobní provozovny jsou přípustné za předpokladu splnění povinností stanovenými právními 

předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku, případně vibrací, 

- před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 

právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. 

 

 T - Plochy technické infrastruktury : 

Jsou samostatně vymezeny pro využití pozemků staveb pro výrobu energií a likvidaci odpadů, 

jejichž provozní vlivy vylučují začlenění těchto pozemků do ploch jiného způsobu využití. 

 

Podle charakteristik zástavby a způsobu využívání jsou dále navrženy jako funkční typ : 

 TI - zařízení technické infrastruktury : na území obce jsou vymezeny zastavitelné plochy pro 

: 

Hlavní využití :  

- koncová čistírnu odpadních vod, 
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Přípustné využití :  

- stavby a zařízení sloužící danému účelu plochy 

- související dopravní a technické infrastruktura. 

Nepřípustné využití :  

- stavby a zařízení,které přímo nesouvisejí a neslouží danému účelu. 

 

 

I.06.2. Podmínky pro navržené využití ploch pro dopravu : 

 D - Plochy pro dopravu 

Jsou samostatně vymezeny pro pozemky silnic, dopravních staveb a zařízení, u kterých z důvodu 

intenzity dopravy a jejích negativních vlivů je vyloučeno začlenění těchto pozemků ploch jiného způsobu 

využití.  

 

Podle charakteristik využití jsou navrženy jako funkční typ : 

 D - plochy silnic II.a III.třídy 

Hlavní využití :  

- trasy silnic a jejich průjezdních úseků. 

Přípustné využití :  

- vozovky silnic a s nimi souvisejících konstrukcí a úprav terénu, 

- dopravní značení a zařízení, soužící bezpečnosti a plynulosti provozu. 

Nepřípustné využití :  

- jakékoliv stavby, zařízení a úpravy, které jsou neslučitelné s dopravní funkcí, a které by narušily 

plynulost a bezpečnost provozu na komunikacích. 

 

 

I.06.3. Podmínky pro navržené využití ploch veřejných prostranství : 

 U - Plochy veřejných prostranství 

Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a 

dostupnost pozemků ploch veřejných prostranství a ploch s rozdílným způsobem využití a k zajištění 

podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. 

Podle charakteristik využití jsou navrženy jako funkční typ : 

 UV - veřejně přístupná prostranství s dopravní funkcí 

Hlavní využití :  

- pozemky veřejných prostranství pro shromažďování a pobyt obyvatel, 

- pozemky veřejných prostranství zajišťující přístup a příjezd na pozemky ploch s rozdílným 

způsobem využití a jejich zásobování médii. 

Přípustné využití :  

- trasy místních komunikací pro pěší a automobilovou dopravu,  

- trasy technické infrastruktury,  

- výsadby dřevin a komponované soubory veřejně přístupné zeleně včetně mobiliáře. 

Nepřípustné využití :  

- jakékoliv stavby, zařízení a úpravy, které jsou neslučitelné se společenskou a dopravní funkcí, a 

které by narušily bezpečnost a kvalitu prostředí sídelního parteru. 

 

 

I.06.4. Podmínky pro navržené využití nezastavěných ploch a nezastavitelných pozemků : 

 Z - Plochy zeleně 

Jsou samostatně vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. 

Podle charakteristik využití jsou navrženy jako funkční typ : 

 Z -zeleň krajinná : 

Hlavní využití :  

- plochy smíšené nezastavěného území, 

- plochy přírodní s ochrannými režimy, 

- plochy územního systému ekologické stability v krajině mimo lesní pozemky 

Přípustné využití : 
- přirozené, přírodě blízké nelesní porosty dřevin, bylinná lada, skalní útvary, mokřady, 
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- půdoochranné travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylino travnatá lada. 

Podmíněně přípustné využití (pokud jejich zřizování a provozování nenaruší přirozené přírodní 

procesy) : 

- pěší a cyklistické stezky, 

- drobné sakrální stavby, 

- drobné stavby pro vzdělávací a výzkumnou činnost. 

Nepřípustné využití : 
- jakékoliv stavby, zařízení a činnosti, které by narušily přirozené přírodní procesy a krajinný ráz. 

 

 

 H - Plochy vodohospodářské 

Jsou samostatně vymezeny jako stabilizované za účelem zajištění podmínek pro akumulaci a 

nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a 

plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujícími problematiku na úseku vod a ochrany 

přírody a krajiny. 

Podle charakteristik využití jsou navrženy jako funkční typ : 

 H - vodní toky a nádrže : 

Hlavní využití :  

- stabilizované plochy povrchových vodních útvarů včetně ploch s nimi bezprostředně souvisejícími 

(plocha je vymezena jako teritorium vodního útvaru, které zahrnuje jeho bezprostřední okolí). 

Přípustné využití : 

- stavby a zařízení, které slouží výhradně pro účely spojené zejména s ochranou a využíváním 

vodních zdrojů, nebo ochranou proti vodě jako přírodnímu živlu a další vodohodpodářské účely. 

Nepřípustné využití : 
- jakékoliv stavby, zařízení a činnosti, které by narušily vodní režim v území a měly negativní vliv na kvalitu 

vod. 

 

 

 L - Plochy lesní  

Jsou samostatně vymezeny jako stabilizované plochy za účelem zajištění podmínek pro využití 

pozemků pro les. Zahrnují pozemky určené k plnění funkce lesa a jako doplňkové využití pozemky staveb  a 

zařízení lesního hospodářství, pozemky související dopravní infrastruktury.  

Podle charakteristik využití jsou navrženy jako funkční typ : 

 L - lesy : 

Hlavní využití :  

- lesní a jiné pozemky trvale určené především k plnění funkce lesa ve smyslu lesního zákona, 

Přípustné využití : 

- jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství.  

Nepřípustné využití : 

- objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci. 

 

 

 P - Plochy zemědělské  

Jsou samostatně vymezeny jako stabilizované za účelem zajištění podmínek pro převažující 

zemědělské využití. 

Podle charakteristik využití jsou navrženy jako funkční typ : 

 P - orná půda : 

Hlavní využití :  

- plochy polí slouží zejména pro hospodaření s ornou půdou k produkci zemědělských plodin nebo pro 

činnosti, které s hospodařením souvisejí. 

Přípustné využití : 

- změny kultur na trvalé travní porosty, 

- změny kultury na zahradu, sad. 

Podmíněně přípustné využití : 

- využití pro nestavební funkce, pokud způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro 

hospodaření bez nákladů na rekultivaci, 
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- jednotlivé stavby sloužící k zajištění provozu zemědělského hospodářství za podmínky, že svým účelem a 

kapacitou odpovídají charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve vlastnictví 

provozovatele předmětné hospodářské stavby a jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště. 

 

 

 PZ - Plochy zahrad  

 PZ -plocha zahrady : je vymezena pouze jako stabilizovaná plocha v nezastavěném území 

určená pro malovýrobní samozásobitelskou zemědělskou produkci včetně nezbytného zázemí. 

Podmíněně přípustné využití : Jednoduché stavby jednopodlažních lehkých demontovatelných 

objektů s maximální zastavěnou plochou do 25 m
2
 a výškou do 5m, nepodsklepené, jestliže neobsahují 

pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých 

kapalin a hořlavých plynů, jednoduché průhledné oplocení s výškou do 2 m. 

Nepřípustné využití : Stavby a zařízení, které slouží pro rekreační využití. 

 

I.06.5. Ochrana veřejných zájmů 

 

Ochrana zdraví obyvatel 

 Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného 

zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze do území umístit až na základě 

hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických 

limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze 

záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze důvodně předjímat, že 

budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo 

železničních drahách). 

 Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky stanovenými 

právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke stavbě do území 

zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání 

stanoviska měření hluku provedené podle platných právních přepisů a návrh opatření k ochraně před hlukem. 

 Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající lze do území 

umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví 

na úseku hluku případně vibrací. 

Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být prokázáno, že celková 

hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat imisní 

hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici 

ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci pro situování akusticky chráněných prostorů, případně 

vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření. 

 

Zvláštní zájmy Ministerstva obrany 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 

Ministerstva obrany: 

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

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

-  výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

 

V koridoru RR směrů o atributu výšky 100-150 lze umístit a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30m jen 

na základě stanoviska Ministerstva obrany. V koridoru RR o atributu výšky 0-50 lze umístit a povolit 

nadzemní výstavbu jen na základě stanoviska Ministerstva obrany. 
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1.06.6 Vymezení ploch, v nichž je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 

uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona vyjma 

staveb definovaných hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím je vyloučeno v plochách 

krajinné zeleně.  

 

I.07. Vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření , veřejně prospěšných opatření, 

staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 
 

I.07.1 Veřejně prospěšné stavby a opatření, ke kterým lze práva k pozemkům vyvlastnit 

Veřejně prospěšné stavby : 

Jako veřejně prospěšné stavby jsou navrženy jednotlivé elementy infrastrukturní povahy, což jsou 

uliční prostory s místními a účelovými komunikacemi a uličními řady inženýrských sítí, které mají 

podmiňující charakter pro realizaci zástavby navržených zastavitelných ploch. Jsou vyznačeny ve výkresové 

části – výkres I.03 : 

1. Stoková síť splaškové kanalizace ve stabilizovaných a návrhových uličních prostranstvích, 

2. Čistírna odpadních vod na p.č.197/1, včetně odpadu z ČOV na p.č.69 a příjezdová účelová 

komunikace k ČOV na p.č. 69, 947/4, 947/33, 

3., 4. Veřejná uliční prostranství pro umístění tras dopravní a technické infrastruktury : 

 - místní přístupové komunikace, 

 - kanalizace, 

 - vodovodního řadu, 

 - STL plynovodního řadu, 

 - kabelových rozvodů NN, VO, SL. 

5.,6.,7. Prodloužení stávajících rozvodů vodovodu a STL plynovodu pro zajištění zásobování 

zastavitelných ploch vodou naa plynem, 

8.,9.  Trasy přívodních vedení VN včetně koncových trafostanic pro pokrytí energetických nároků 

ploch v severozápadním a jihovýchodním sektoru území. 
 

Veřejně prospěšná opatření 

10. Jako veřejně prospěšná opatření jsou navrženy prvky územního systému ekologické stability – 

lokální biokoridory a lokální biocentrum. 

11. Dalším opatřením je návrh cyklistických tras vedených částečně po stabilizovaných, částečně po 

navrhovaných účelových komunikacích. 

Veřejně prospěšná opatření jsou vyznačena ve výkresové části – výkres I.03. 

 

I.07.2 Veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 

Nejsou navrhovány.  

 

I.07.3. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu 

Nejsou navrhovány.  

 

I.07.4. Plochy pro asanaci 

Nejsou navrhovány. 

 

I.08. Stanovení kompenzačních opatření 

 
Kompenzační opatření nejsou územním plánem stanovena. 

 

I.09. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv 
Vymezení ploch a koridorů územních rezerv pro realizaci staveb nadmístního významu není 

požadováno ani navrhováno. 
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I.0910. Vymezení ploch a koridorů k prověření změn jejich využití 
I.0910.1. Prověření změn v užívání ploch a koridorů územní studií 

Prověření změny využití jednotlivých ploch územními studiemi je navrženo : 

- pro zastavitelné plochy bydlení v jihovýchodním segmentu území. Jedná se o zastavitelné plochy 

1.08/BR-0,7981, 1.09/BR-1,7368 a 1.10/BR1,0001. Účelem studií bude návrh parcelace ploch včetně 

vymezení veřejných uličních a pobytových prostranství, stanovení regulačních podmínek pro prostorové 

uspořádání staveb na pozemcích, návrh zabezpečení dopravní obsluhy pozemků a jejich napojení na 

technickou infrastrukturu. 

- pro přestavbovou plochu areálu ZD 2.59/SH-4,24 a navazující zastavitelnou plochu 1.03/SH-0,64. 

Účelem studie bude především návrh koncepce zástavby rozsáhlého areálu s rozmístěním jednotlivých 

aktivit (odpovídající formy bydlení a rekreace, dílenské a skladové provozy, prvky občanské vybavenosti aj.) 

v takovém uspořádání, které umožní vzájemnou slučitelnost jednotlivých funkcí a vytvoří kvalitativně 

hodnotnou stavební strukturu s dostatečným podílem zeleně. Studie stanoví regulační podmínky pro 

prostorové uspořádání staveb a prověří vlivy a návaznosti na okolí, zejména z pohledu životního prostředí, 

dopravního napojení na silniční síť a z pohledu zásobování médii. 

Zpracování územních studií je podmínkou pro rozhodování o umisťování a povolování staveb v dané 

ploše a musí být proto zpracovány nejpozději v termínech, vztahujících se k příslušným řízenímdo 5 let od 

nabytí účinnosti Změny č.1 územního plánu Petrovice. 

 

I.0910.2. Prověření změn v užívání ploch a koridorů regulačním plánem 

Není navrženo. 

 

 

 

I.1011. Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
Pořadí realizace jednotlivých lokalit není stanoveno, bude odvislé od zájmu stavebníků, preferovány jsou 

plochy v severním sektoru v návaznosti na silnice ke Žďáru včetně revitalizace areálu ZD.  

 

 

 

I.1112. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů  

k němu připojené grafické části 

 
I. Návrh územního plánu 

Textová část      2125 stran 

Výkresová část 

I.01 Základní členění území     1 :   5 000 

I.02 Hlavní výkres      1 :   5 000 

I.02.1 Koncepce dopravního řešení    1 :   5 000 

I.02.2 Koncepce technické infrastruktury   1 :   5 000 

I.03 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1 :   5 000 
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Poučení: 

 
Proti změně č.1 Územního plánu Petrovice vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
 
 
 
 
 
…………………………………      ………………………………… 
místostarosta obce      starosta obce 
 


