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1. VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ ZMĚN PODMÍNEK, NA ZÁKLADĚ KTERÝCH BYL ÚZEMNÍ 
PLÁN VYDÁN A VYHODNOCENÍ PŘÍPADNÝCH NEPŘEDPOKLÁDANÝCH 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

1.1 Úvod 

Územní plán Sloup (dále ÚP) byl vydán dne 19.12.2012, nabyl účinnosti dne 05.01.2013. 
Návrh ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném v době projednání 
návrhu ÚP. Změna dosud nebyla vydána.  

V roce 2017 byla zpracována, projednána a dne 19.06.2017 schválena zastupitelstvem obce 
první Zpráva o uplatňování ÚP Sloup (dále „Zpráva“) od doby nabytí účinnosti ÚP.  

ÚP Sloup je zveřejněn na webových stránkách města Blansko na adrese: 

https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582352 

Součástí této Zprávy zpracované pro období březen 2017 až březen 2021 jsou pokyny pro 
zpracování návrhů změn územního plánu. Změny budou pořizovány zkráceným postupem 
podle §55b stavebního zákona. Jedná se o druhou Zprávu po vydání ÚP. 

 

1.2 Zastavěné území 

Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění platném v době zpracování ÚP. Zastavěné území je vymezeno k 31.10.2011 a je 
vyznačeno ve výkresech: 

I.1 Výkres základního členění území 

I.2 Hlavní výkres – návrh uspořádání území 

Zastavěné území bude aktualizováno změnou ÚP – viz. pokyn níže v kapitole 5.4.1 Zprávy.  

 

1.3 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot 

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

https://www.blansko.cz/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/582352
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Koncepce je blíže popsána v kapitole 2.1 výroku.  

1.4 Vyhodnocení využití zastavitelných ploch, ploch přestavby  

1.4.1 Zastavitelné plochy 

V ÚP byly vymezeny níže uvedené zastavitelné plochy: 

Z1A BR – bydlení v rodinných domech    0,189 ha  

Z1B BR – bydlení v rodinných domech    0,056 ha  

Z2 BR – bydlení v rodinných domech    0,056 ha  

Z3 BR – bydlení v rodinných domech    0,074 ha  

Z4 BR – bydlení v rodinných domech    0,083 ha  

Z5 BR – bydlení v rodinných domech    0,117 ha  

Z6 BR – bydlení v rodinných domech    0,212 ha  

Z7 BR – bydlení v rodinných domech    0,629 ha  

Z9 BR – bydlení v rodinných domech    0,079 ha  

Z10 SO – smíšené obytné plochy     0,237 ha  

Z11 SO – smíšené obytné plochy     2,850 ha  

Z12 RH – rekreace hromadná     1,272 ha  

Z13 RR – rekreace rodinná      0,179 ha  

Z14 RX – rekreace specifická     1,154 ha  

Z15 OK – občanské vybavení komerční    0,390 ha  

Z16 SV – smíšené výrobní plochy     0,798 ha  

Z17 BR – bydlení v rodinných domech    0,242 ha  

Z19 U – veřejné prostranství     0,060 ha  

Z20 U – veřejné prostranství     0,104 ha  

Z21 U – veřejné prostranství     0,265 ha  

Z22 U – veřejné prostranství     0,002 ha  

Z23 U – veřejné prostranství     0,044 ha  

Z24 U – veřejné prostranství     0,101 ha  

Z25 DU – účelová komunikace     0,198 ha  

Z26 DU – účelová komunikace     0,471 ha  

Z27 DU – účelová komunikace     0,232 ha  

Z28 DP – parkoviště       0,218 ha  

Z36 DS – plochy dopravy      0,139 ha  

Z37 U – veřejné prostranství     0,039 ha  

Z38 U – veřejné prostranství     0,005 ha  

Z39 BR – bydlení v rodinných domech    0,220 ha  

Z41 BR – bydlení v rodinných domech    0,603 ha  

Z42 U – veřejné prostranství     0,070 ha  
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Z43 U – veřejné prostranství     0,034 ha  

Z45 DS – plochy dopravy      0,022 ha  

Z47 DU – účelová komunikace     0,005 ha  

Z48 RR – rekreace rodinná      1,850 ha 

 

K datu zpracování Zprávy byly využity tyto plochy: 

- Z2 - zastavěno 
- Z3 - zastavěno 
- Z5 – zastavěno 
- Z6 – zastavěno 
- Z11/ U – realizace výstavby RD  
- Z15 – vybudován penzion 
- Z16 – postavena dílna - Novák 
- Dále byla realizována komunikace Z24 
- Z39 – postaven RD 

 

Rekapitulace: 

V ÚP bylo celkem vymezeno 13,93 ha zastavitelných ploch, z nichž je aktuálně využito 
pouze 1,12 ha  tj. 8%. 

Z vymezených zastavitelných ploch jsou využity částečně pouze plochy bydlení v 
rodinných domech BR a smíšené obytné SO - z celkové plochy 5,6470 ha je aktuálně 
využito 0,71 ha, tj. 13% a dále jsou využity zčásti plochy rekreace (rodinné RR, 
hromadné RH, specifické RX) - z celkové plochy 4,46 ha je aktuálně využito 0,28 ha, tj. 
6% a částečně plochy občanského vybavení OK – z celkové plochy 0,39 ha je aktuálně 
využito 0,098, tj. 25%. Dále byla realizována komunikace – plocha Z43(U).  

 

Ostatní rozvojové plochy dosud využity nejsou.  

 

1.4.2 Plochy přestavby 

V ÚP jsou vymezeny níže uvedené plochy přestavby: 

P2 BR – plochy bydlení v rodinných domech    0,083 ha 

P4 BR – plochy bydlení v rodinných domech   0,199 ha 

P5 BR – plochy bydlení v rodinných domech    0,126 ha 

P8 SO – smíšené obytné plochy      0,426 ha 

P9 RH – rekreace hromadná      0,427 ha 

P10 OV – občanské vybavení veřejné     0,122 ha 

P11 BH – bydlení v bytových domech     0,403 ha 

P12 SV – smíšené obytné plochy      0,045 ha 

P14 U – veřejné prostranství      0,005 ha 

P15 U – veřejné prostranství      0,017 ha 

P16 U – veřejné prostranství      0,010 ha 

P17 U – veřejné prostranství      0,010 ha 
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P18 U – veřejné prostranství      0,039 ha 

P21 U – veřejné prostranství      0,043 ha 

P22 U – veřejné prostranství      0,014 ha 

P23 U – veřejné prostranství      0,009 ha 

P24 U – veřejné prostranství      0,021 ha 

P25 U – veřejné prostranství      0,018 ha 

P26 U – veřejné prostranství      0,016 ha 

P27 U – veřejné prostranství      0,012 ha 

P28 U – veřejné prostranství      0,017 ha 

P30 ZO – zeleň ostatní, izolační      0,036 ha 

P31 DS – plochy dopravy       0,084 ha 

P32 U – veřejné prostranství      0,026 ha 

P33 U – veřejné prostranství      0,017 ha 

P34 DS – plochy dopravy      0,101 ha 

P35 DU – účelová komunikace      0,059 ha 

P36 RH – rekreace hromadná      0,327 ha 

P37 OS – plochy tělovýchovy a sportu     0,055 ha 

 

K datu zpracování Zprávy byly využity tyto plochy: 

P2 – BR – postaven RD  

P4 – BR  - postaven RD, aktuálně realizován další RD 

P9 -  RH – rekreace hromadná - 0,427 ha – zde jsou vybudovány tenisové kurty a staví se 
dále šatny 

P 11 – realizován pečovatelský dům (6 bytů) 

P 16 – realizace chodníku 

P 24 – realizován chodník 

P 26 – realizováno obratiště 

 

1.5. Vyhodnocení naplnění koncepce veřejné infrastruktury 

1.5.1 Doprava 

Plochy a návrh koncepce dopravy jsou vyznačeny v grafické části dokumentace ve výkrese 
I.4 Hlavní výkres – dopravní infrastruktura a I.2 Hlavní výkres – návrh uspořádání území. 

V ÚP Sloup byly navrženy níže uvedené plochy pro dopravu: 

 DS Z36 točna autobusů 

 DS Z45 záliv pro zastávku autobusů 

 DS P31 záliv pro autobusovou zastávku a plocha pro přestavbu křižovatky 

 DS P34 plocha pro přestavbu křižovatky v centru městyse 
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 DU Z26 účelové komunikace 

 DU Z25, Z26, Z27, Z47 účelové komunikace 

 DP Z28 plocha pro parkoviště u kempu a koupaliště 

Záměry nebyly zatím realizovány. 

 

1.5.2 Technická infrastruktura 

Plochy a koridory a návrh koncepce technické infrastruktury jsou vyznačeny v grafické části 
dokumentace v hlavním a koordinačním výkrese. 

V rámci ÚP jsou vymezeny tyto koridory pro technickou infrastrukturu: 

 TK 3 otevřený příkop odvedení povodňových vod 

 TK 5 podzemní vedení VN kabelizace nadzemního vedení 

 TK 6 Inženýrské sítě u lokality Z39 

Záměry nebyly zatím realizovány. Částečně proběhla realizace IS u lokality Z39. 

Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Městys bude i nadále využívat 
vlastní zdroje s propojením na SV Němčice. 

Odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je stabilizováno. Je vybudován 
kombinovaný systém (jednotný, oddílný) zakončený čistírnou odpadních vod. 

Koncepce zásobování el. energií je v řešeném území stabilizována. Městys bude i nadále 
napojen nadzemními vedeními VN z rozvodny Blansko. 

Koncepce zásobování plynem je v řešeném území stabilizována. Městys bude i nadále 
zásobován ze stávající VTL regulační stanice napojenou na VTL plynovod. 

Koncepce zásobování teplem je v řešeném území stabilizována. Městys bude i nadále pro 
vytápění v převážné míře využívat zemní plyn. 

Koncepce odstraňování komunálního odpadu se nemění. 

1.5.3 Občanské vybavení 

Plochy a návrh koncepce rozvoje občanského vybavení jsou vyznačeny v grafické části 
dokumentace ve výkrese I.2 (Hlavní výkres – návrh uspořádání území) 

Koncepce rozvoje občanského vybavení souvisí s předpokládaným rozvojem obce a je pro 
danou velikost a charakter obce z větší části optimální. Návrhem je posílená oblast obchodu 
a služeb pro zlepšení podmínek cestovního ruchu, zdravotní a sociální péče. Se soustředěním 
zařízení občanského vybavení se počítá v centru obce, v prostoru historického jádra a 
navazujícího novodobého centra občanského vybavení. 

1.5.4 Koncepce veřejných prostranství 

V ÚP jsou navrženy plochy veřejných prostranství – U (viz. kapitola 1.4.1 Zprávy). Jedná se o 
místní obslužné komunikace a komunikace charakteru zklidněných komunikací, vymezené pro 
obsluhu stabilizovaného území a obsluhu rozvojových ploch. 

Plochy veřejných prostranství zatím nebyly realizovány. 

1.6 Vyhodnocení naplnění koncepce uspořádání krajiny 

ÚP respektuje přírodní hodnoty území. S ohledem na jedinečný přírodní potenciál řešeného 
území nejsou v krajině navrhovány žádné plochy a stavby s výjimkou ploch a koridorů pro 
dopravní a technickou infrastrukturu a ploch, které rozšiřují stávající zastavěné území. 
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Pro udržení a posílení ekologické stability území je vymezen územní systém ekologické 
stability (ÚSES) včetně návrhu na změnu využití území ploch zásad využívání krajiny. 

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

V ÚP bylo navrženo zalesnění plochy uvolněné přeložkou komunikace - plocha N1. 

Přeložka nebyla zatím realizována. 

1.7 Územní rezervy 

V ÚP nejsou navrženy plochy územních rezerv. 

1.8 Územní studie, dohoda o parcelaci, regulační plán 

Územní studie byly územním plánem vymezeny na lokality Z1B/U, Z11/U, Z12/U, Z14/U.  

Podmínka územní studie pro tyto lokality pozbyla platnosti, neboť termín pořízení územních 
studií byl stanoven do 4 let od vydání územního plánu tj. do 19.12.2016.  

Ačkoliv uplynula lhůta pro pořízení územních studí obec, po dohodě s pořizovatelem, zadala 
zpracování územní studie pro rozvojovou lokalitu Z11, která byla dokončena v roce 2017.  
Územní studie pod názvem „Územní studie Sloup – lokalita Z11 – U koupaliště (12/2017)“ byla 
vložena do evidence územně plánovací činnosti v lednu 2018. 

Podmínka územní studie pro zbývající lokality pozbyla platnosti. 

Změnou Sl7 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele bude pro zastavitelné 
plochy Z1B/U, Z12/U a Z14/U stanovena nová lhůta zpracování územní studie. 

V ÚP Sloup nebyly navrženy plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
dohodou o parcelaci nebo regulačním plánem. 

1.9 Veřejně prospěšné stavby  

V ÚP Sloup jsou vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům či 
stavbám vyvlastnit. 

dopravní infrastruktura 

VD1 točna autobusů 

VD2 křižovatka a záliv autobusové zastávky – horní křižovatka pravá 

VD3 křižovatka a záliv autobusové zastávky – horní křižovatka levá 

VD4 parkoviště u koupaliště 

VD5 účelová komunikace – Pod Brusnou 

VD6 účelová komunikace – Za Humny 

VD7 účelová komunikace – Pod Neselovem 

VD9 křižovatka – dolní křižovatka pravá 

VD10 křižovatka – dolní křižovatka levá 

VD11 účelová komunikace – přeložka u hřiště 

dopravní a technická infrastruktura 

VDT1 veřejné prostranství  
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VDT3 veřejné prostranství – přemostění potoka Žďárná 

VDT4 veřejné prostranství – pěší propojení u budovy Lesů ČR 

VDT5 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/373 u jeskyní 

VDT6 veřejné prostranství – obratiště 

VDT7 veřejné prostranství – rozšíření prostoru hlavní SJ komunikace 

VDT8 veřejné prostranství – rozšíření uličního prostoru SJ komunikace 

VDT9 veřejné prostranství – k lokalitám Z17 a Z41 

VDT10 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/377 horní 

VDT11 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/377 dolní 

VDT13 veřejné prostranství – k lokalitě Z39 

VDT15 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/373 u garáží 

VDT16 veřejné prostranství – k lokalitám Z1 a Z16 

VDT17 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/373 proti garážím 

VDT18 veřejné prostranství – rozšíření prostoru křižovatky ke koupališti 

VDT19 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/373 horní část 

VDT22 veřejné prostranství – k rekreačnímu objektu na západě městyse 

technická infrastruktura 

VT1 odvodňovací příkop pod hotelem Broušek 

VT5 plocha pro soustavu poldrů pod chatovou lokalitou 

VT6 plocha pro vodohospodářské úpravy na křižovatce ke koupališti 

VT7 plocha pro poldr v LBC Za Humny 

VT8 koridor pro VN pod chatovou lokalitou 

VT9 odkanalizování lokality Z39 

K datu zpracování Zprávy o uplatňování ÚP byly realizovány níže uvedené VPS, které 
budou v rámci změny Sl7 vypuštěny: 

VDT1 – vypustit! (již realizován RD) 

VDT5 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/373 u jeskyní – realizována 
výstavba chodníku 

VDT6 veřejné prostranství – obratiště - realizováno 

VDT13 veřejné prostranství – k lokalitě Z39 – realizována příjezdová cesta  k Z39 

VDT17 – realizován chodník  

VD7 účelová komunikace – Pod Neselovem - vypustit 

Veřejně prospěšná opatření: 

VPO1 rozšíření lokálního biokoridoru v centru městyse Sloup v Moravském krasu. 

V ÚP Sloup byly dále navrženy veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní 
právo: 

VO1 rozšíření občanské vybavenosti u mateřské školy p.č. 271, 589/1 

VO2 turistická infrastruktura p.č. 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978 
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Veřejné prospěšná opatření nebyla realizována. 

1.10 Udržitelný rozvoj území 

Při naplňování územního plánu od doby jeho vydání do schválení této Zprávy nebyly zjištěny 
negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 

1.11 Vyhodnocení změn podmínek 

ÚP byl zpracován podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném do 31.12.2012. Od 
01.01.2013 byl stavební zákon novelizován. Podle přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 
350/2012 Sb. musí být při nejbližší aktualizaci nebo změny ÚP vypuštěny části ÚP, které podle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemohou 
být součástí ÚP. Části ÚP, které nemohou být součástí ÚP, se nepoužijí. 

Z hlediska legislativního došlo k novelizaci stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, což se 
v případě ÚP Sloup týká především uplatňování předkupního práva u veřejných staveb (není 
uveden v čí prospěch) a vyloučení umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely 
uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona.  

V uplynulém období byly vydány aktualizace politiky územního rozvoje. Politika územního 
rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády ze 
dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2, která byla schválena usnesením vlády ze dne 
02.09.2019 č. 629, Aktualizace č. 3, která byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 
č. 630, Aktualizace č. 5, která byla schválena usnesením vlády ze dne 17.08.2020 č. 833 a 
Aktualizace č. 4, která byla schválena usnesením vlády ze dne 12.7.2021 č. 618. 

Dále došlo ke změně podmínek, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace 
vydána, z důvodu vydání nadřazené územně plánovací dokumentace a následně jejích 
aktualizací. Dne 05.10.2016 byly vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na jeho 29. 
Zasedání usnesením č. 2891/16/Z29 Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje a 
nabyly účinnosti dne 03.11.2016, ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti 31.10. 
2020 (dále ZUR JMK). Jedná se o nadřazenou územně plánovací dokumentaci. 

Podle § 54 odst.6) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně 
plánovací dokumentací (ÚPD) následně vydanou krajem a následně schválenou politikou 
územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v 
rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo s politikou 
územního rozvoje. Povinnost zapracovat ZUR JMK do územních plánů vyplývá z  §55 odst. 3) 
stavebního zákona, kde se uvádí, že pokud nelze rozhodovat v území na základě § 54 odst. 4 
až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny 
a o jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se 
v tomto případě nezpracovávají. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na udržitelný 
rozvoj území se při uvedení územního plánu do souladu s územně plánovací dokumentací 
kraje nezpracovává.  

Uvedení ÚP Sloup do souladu se ZÚRJMK bude součástí řešení změny Sl1 dle kapitoly 
5 Zprávy. 

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

2.1 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko – 
úplná aktualizace 2020 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností 
Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z prosince 2020 byly určeny problémy k řešení v ÚPD. Při 
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určování problémů se vycházelo z negativ v území, problémových listů jednotlivých obcí 
(tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve kterých byla vyhodnocována vyváženost 
pilířů udržitelného rozvoje na základě klíčových faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů 
záměrů.  

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující 3 listy, 
z nichž list č.2 je zaměřen na problémy k řešení v ÚPD a střety. Dle aktuálních ÚAP z roku 
2020 jsou v obci evidovány dvě hygienické závady: 

H1 –  staré ekologické zátěže   

H4 – zátěž území z průmyslových areálů 

V případě závady H1 se jedná o bývalou skládku TKO situovanou v severozápadní části obce 
pod lesem ve svahu. Skládka se dle údajů systému evidence kontaminovaných míst 
Ministerstva životního prostředí víc než 10 let nepoužívá. V ÚP Sloup není vyznačena. 

V případě závady H4 se jedná o situování několika areálů drobné výroby v zastavěném území 
v přímé návaznosti na obytnou zástavbu (plochy SV a VP).  

Změnou Sl7 budou tyto závady prověřeny. 

Změny ÚP nevyvolají nové problémy v území. 

Podle vyhodnocení vyváženosti vztahů územních podmínek má městys Sloup hodnoceny 
všechny pilíře kladně. Pozitivně jsou hodnoceny hospodářské podmínky charakterizované 
nižším podílem ekonomicky aktivních osob vyjíždějících za prací a vyšším podílem 
nezaměstnaných než je průměr v ORP. Za rok 2019 je rovněž vykazována vyšší daňová 
výtěžnost na obyvatele v tis. Kč než průměr ORP. Klíčové faktory charakterizující např. vodní 
režim, ochranu přírody a krajiny jsou pozitivní. Do části území zasahuje CHKO Moravský kras, 
nejsou zde registrována poddolovaná území. V území se nachází vodní toky a plochy. Dále 
jsou pozitivně hodnoceny klíčové faktory – sociodemografické podmínky a veřejná 
infrastruktura. Je zde registrován vysoký podíl ploch občanské vybavenosti a podíl rekreace.  

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

2.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2017 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále ÚAP JMK) z roku 2017 je 
řešené území dotčeno návrhem prvků ÚSES nadmístního významu a to nadregionální 
biocentrum NRBC03 (dle ZÚR JMK označeno NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb), nadregionální 
biokoridor NRBK 25 (dle ZÚR JMK označen jako K JM01MB nadregionální biokoridor), 
regionální biocentrum RBC 191 (dle ZÚR JMK označeno jako RBC JM11 Gadišina), regionální 
biokoridor RBK 129 (dle ZÚR JMK označen jako RK JM025). 

Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP zohledněny, upřesněny, byly však označeny 
shodně s ÚAP JMK, nikoliv ze ZÚR JMK. 

Pozn. Dle ZÚR JMK zasahuje koridor RK JM025 do k.ú. Sloup a zároveň do k.ú. Housko, v 
hlavním výkresu ÚP Sloup vyznačen není.Byl upřesněn tak, že zasahuje pouze k.ú. Housko 
(vyznačen v hlavním výkresu ÚP Vysočany). 

Prvky ÚSES budou upřesněny změnou ÚP a nazvány dle ZUR JMK. 

Jiné záměry ani problémy pro správní území Sloup z UAP JMK nevyplývají. 

Dle výkresu problémů se správního území obce netýká žádný problém, ani nebyly zjištěny 
střety záměrů na provedení změn, ani střety záměrů s limity využití území.  
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3. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
VYDANOU KRAJEM 

3.1 Vyhodnocení souladu ÚP s politikou územního rozvoje 

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena 
usnesením vlády ze dne 15. dubna 2015 č. 276, Aktualizace č. 2, která byla schválena 
usnesením vlády ze dne 02.09.2019 č. 629, Aktualizace č. 3, která byla schválena usnesením 
vlády ze dne 02.09.2019 č. 630, Aktualizace č. 5, která byla schválena usnesením vlády ze 
dne 17.08.2020 č. 833 a Aktualizace č. 4, která byla schválena usnesením vlády č. 618 ze dne 
12.7.2021. 

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 leží mimo rozvojové 
osy a oblasti. 

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

ÚP Sloup není v rozporu s prioritami. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a 
kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 
Zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní 
krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou 
hodnotu, např. i jako turistické atraktivity - území se nachází v CHKO Moravský kras (priorita 
14), 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).  

Návrh řešení ÚP neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR a jejích aktualizací. 
Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území nevyplývají pro obec z PÚR ČR ani jejích aktualizací žádné specifické požadavky.  

3.2 Vyhodnocení souladu ÚP s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Aktualizace č. 1 a č. 
2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 (ZÚR JMK). 

V době zpracování a vydání ÚP Sloup neexistovala nadřazená územně plánovací 
dokumentace.  
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ÚP Sloup bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací  změnou 
č Sl1, jejíž pořízení bylo Zastupitelstvem obce schváleno usnesením č. U14/31.03.2021 
dne 31.03.2021.   

3.2.1 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 Sloup 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). 

3.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os, centra osídlení (B) 

Správní území Sloup nebylo zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani osy. 

Městys Sloup nebyl zařazen mezi centra osídlení. 

3.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního 

rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území obce není zařazeno do specifické oblasti. 

3.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 

vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 

infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 

územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

3.2.4.1 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

Ve správním území obce jsou dle ZÚR JMK vymezeny níže uvedené prvky nadmístního 
ÚSES: 

 NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb 

 K JM01MB nadregionální biokoridor 

 RBC JM11 regionální biocentrum Gadišina 
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 RK JM025 regionální biokoridor 

Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP zohledněny, upřesněny, byly však označeny 
shodně s ÚAP JMK z roku 2015, nikoliv ze ZÚR JMK. 

Pozn. Dle ZÚR JMK zasahuje koridor RK JM025 do k.ú. Sloup a zároveň do k.ú. Housko, v 
hlavním výkresu ÚP Sloup vyznačen není, byl upřesněn tak, že zasahuje pouze k.ú. Housko 
(vyznačen v hlavním výkresu ÚP Vysočany). 

Označení bude sjednoceno v rámci samostatné změny týkající se uvedení do souladu 
ÚP Sloup se ZÚR JMK, případně prověřeno jejich upřesnění. 

3.2.4.2 Cyklotrasy 

ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a 

stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně 

plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, 
prostupnost území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity. 

Správního území Sloup se týkají níže uvedené koridory cyklotras:  

EuroVelo 9, Jantarová stezka. 

V uvedených koridorech aktuálně prochází shodně nazvané značené cyklotrasy, z nichž 
cyklotrasa. Jantarová stezka se v obci Sloup napojuje na cyklotrasu EuroVelo9 a společně 
pokračuje po silnici II/377. Cyklotrasa  EuroVelo 9 je vedena částečně po místní komunikaci 
(spojka Sloup-Šošůvka) a částečně po silnici II/377.  

Katastrálním územím dále prochází cyklotrasy: 

Č. 5075 (Sloup-Plumlov) 

Č. 5085 (Sloup – Rájec) 

Č. 505 (Skalní mlýn – Punkevní jeskyně – Sloupsko-Šošůvksé jeskyně – Městečko Trnávka) 

V ÚP jsou navrženy nové trasy, které propojují sousední obce na místní úrovni: 

1. cyklotrasa Údolí Luhy ( je vedena po účelové komunikaci) 

2. cyklotrasa Vavřinec (je vedena na území Sloupu po veřejném prostranství a na území obce 
Vavřinec po účelové komunikaci) 

3. cyklotrasa Žďár (je vedena na území Sloupu po navržené účelové komunikaci dle 
zpracovaných KPÚ) 

ÚP značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje. Vymezení dalších nových 
cyklokoridorů se nepředpokládá. Bude koordinována návaznost na cyklotrasy v 
sousedních správních území obcí. Případná potřeba vedení cyklotras mimo silnice II. 
třídy bude předmětem řešení změny územního plánu.  

KrÚ JMK OD z hlediska řešení koncepce cyklistické dopravy v souladu s požadavky a 
úkoly vyplývající ze ZÚR JMK doplňuje, že stávající silnice II. třídy č. 373 a č. 377 
procházející přes správní území obce Sloup nejsou dle Generelu krajských silnic JMK 
součástí tahů krajského významu. 

3.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, 

kulturních a civilizačních hodnot území kraje (E) 
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3.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto přírodní hodnoty: 

 Zvláště chráněná území přírody; 

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

 Prvky soustavy Natura 2000; 

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

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

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 (tento úkol se obce Sloup netýká). 

ÚP Sloup vytváří územní podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů pro územní 
plánování s výjimkou úkolu v bodě c), neboť se na správním území nenachází území po 
těžbě surovin. 

3.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 Území s archeologickými nálezy 

 Území významných urbanistických hodnot. 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje kulturních hodnot se stanovují v ZÚR 
JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 

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). 
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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 Sloup vytváří územní podmínky pro zajištění výše uvedených úkolů pro územní 
plánování. ÚP není v rozporu s požadavky. 

3.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 

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

 Rekreační a turistická atraktivita 

 Veřejná infrastruktura. 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje civilizačních hodnot se stanovují v ZÚR 
JMK požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování: 

Požadavky na uspořádání a využití území 

a) Podporovat rozvoj center osídlení (netýká se obce Sloup). 

b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou. 

c) Podporovat zachování zemědělského charakteru v jižní části kraje (netýká se obce Sloup). 

Úkoly pro územní plánování 

a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

ÚP Sloup vytváří územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou.  ÚP 
není v rozporu s požadavky. 

3.2.6 Stanovení cílových kvalit 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 celku č.26 Sloupsko-kořenecký. 
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách krajinných celků se stanovují 
územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik: 

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.). 
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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 Sloup se koncepce uspořádání krajiny v zásadě nemění. Územní systém 
ekologické stability je funkční a v ÚP 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 celků, a územní plán naplňuje 
stanovené úkoly pro územní plánování. 

3.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 

opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, 

pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území obce nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby vyplývající ze ZÚR JMK. 

3.2.8 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) 

3.2.8.1 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 Sloup: 

Prvky nadmístního ÚSES: NRBC 2012, RBC JM11, K JM01MB, RK JM025. 

Změnou Sl1 bude prověřena koordinace vymezení zpřesněných prvků ÚSES s územně 
plánovací dokumentací (ÚPD) navazujících obcí. 

V případech, kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí nebude z objektivních důvodů 
možná, je třeba konstatovat nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a ve smyslu 
kapitoly H ZÚR JMK stanovit požadavky na zajištění návazností v ÚPD sousedních obcí 
(zohlednění při zpracování jejich změn či nových ÚPD). 

3.2.8.2 Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek 

nadmístního významu 

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

Správního území Sloup se týkají níže uvedené koridory cyklotras:  

EuroVelo 9, Jantarová stezka. 

V uvedených koridorech aktuálně prochází shodně nazvané značené cyklotrasy, z nichž 
cyklotrasa. Jantarová stezka se v obci Sloup napojuje na cyklotrasu EuroVelo9 a společně 
pokračuje po silnici II/377. Cyklotrasa  EuroVelo 9 je vedena částečně po místní komunikaci 
(spojka Sloup-Šošůvka) a částečně po silnici II/377.  

Katastrálním územím dále prochází cyklotrasy: 

Č. 5075 (Sloup-Plumlov) 

Č. 5085 (Sloup – Rájec) 

Č. 505 (Skalní mlýn – Punkevní jeskyně – Sloupsko-Šošůvksé jeskyně – Městečko Trnávka) 

V ÚP jsou navrženy nové trasy, které propojují sousední obce na místní úrovni: 

1. cyklotrasa Údolí Luhy ( je vedena po účelové komunikaci) 

2. cyklotrasa Vavřinec (je vedena na území Sloupu po veřejném prostranství a na území obce 
Vavřinec po účelové komunikaci) 

3. cyklotrasa Žďár (je vedena na území Sloupu po navržené účelové komunikaci dle 
zpracovaných KPÚ) 

ÚP značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje. Vymezení dalších nových 
cyklokoridorů se nepředpokládá. Bude koordinována návaznost na cyklotrasy v sousedních 
správních území obcí. Případná potřeba vedení cyklotras mimo silnice II. třídy bude 
předmětem řešení změny územního plánu. 

3.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 

Ve správním území obce není vymezena územní rezerva. 

3.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

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

4. VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ NOVÝCH ZASTAVITELNÝCH 
PLOCH PODLE § 55 ODST 4 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

ÚP bylo celkem vymezeno 13,93 ha zastavitelných ploch, z nichž je aktuálně využito 
pouze 1,12 ha  tj. 8%. 

Z vymezených zastavitelných ploch jsou využity částečně pouze plochy bydlení v 
rodinných domech BR a smíšené obytné SO - z celkové plochy 5,6470 ha je aktuálně 
využito 0,71 ha, tj. 13% a dále jsou využity zčásti plochy rekreace (rodinné RR, 
hromadné RH, specifické RX) - z celkové plochy 4,46 ha je aktuálně využito 0,28 ha, tj. 
6% a částečně plochy občanského vybavení OK – z celkové plochy 0,39 ha je aktuálně 
využito 0,098, tj. 25%. Dále byla realizována komunikace – plocha Z43(U). 

Ostatní rozvojové plochy dosud využity nejsou.  

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

Nové zastavitelné plochy bydlení budou prověřovány změnami Sl3 a Sl5. 
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5. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU 
V ROZSAHU ZADÁNÍ ZMĚN 

Změny budou pořizovány zkráceným postupem podle §55 až 55c stavebního zákona.  

Pořizovatel označil změny jako „Sl“ (první písmena názvu obce) a pořadovými čísly 1 až 8. 

Uvedení ÚP Sloup do souladu se ZÚR JMK bude řešeno změnou Sl1.  

 

PŘEHLED ZMĚN A DŮVODY POŘÍZENÍ: 

 

Sl1 – uvedení ÚP Sloup do souladu se ZÚR JMK  

Předmětem řešení změny bude uvedení ÚP Sloup do souladu s nadřazenou územně 
plánovací dokumentací.  

Důvody pořízení: 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Aktualizace č. 1 a č. 
2 nabyly účinnosti 31.10. 2020 (ZÚR JMK).  

V době zpracování a vydání ÚP Sloup neexistovala nadřazená územně plánovací 
dokumentace. Podle § 54 odst.6) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní 
plán s územně plánovací dokumentací (ÚPD) následně vydanou krajem a následně 
schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního 
plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem nebo 
s politikou územního rozvoje. Povinnost zapracovat ZUR JMK do územních plánů vyplývá z  
§55 odst. 3) stavebního zákona, kde se uvádí, že pokud nelze rozhodovat v území na základě 
§ 54 odst. 4 až 6, zastupitelstvo obce bezodkladně rozhodne o pořízení územního plánu nebo 
jeho změny a o jejím obsahu. 

Pořízení změny, která byla označena jako Sl1, bylo schváleno Zastupitelstvem městyse 
usnesením č. U14/31.03.2021 dne 31.03.2021.   

Pozn.: v mezidobí byla schválena usnesením vlády č. 618 ze dne 12.7.2021 schválena  
Aktualizace č.4, viz odst.3.1 výše. Změny je rovněž nutné vyhodnotit ve vztahu k takto 
upravené nadřazené dokumentaci 

 

Sl2 - bytový dům za školou 

Jedná se o změnu iniciovanou městysem Sloup z důvodu požadavku na uvažovanou výstavbu 
bytového domu. Plocha, kde se předpokládá změna ÚP funkčně navazuje na sousední bytové 
domy. 

Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 584 a 585/1 v k.ú. Sloup v 
Moravském krasu z ploch občanského vybavení OV na plochy bydlení hromadné BH.  

Důvody pořízení: 

Důvodem pořízení změny je záměr městyse o využití pozemků, které jsou nyní součástí plochy 
občanského vybavení, jako ploch bydlení hromadného, za účelem umístění stavby bytového 
domu, který bude navazovat na stávající bytové domy. 

Podle platného ÚP Sloup leží v zastavěném území obce. Na severní části pozemku parc.č. 
585/1 je již v současné době navržena přestavbová plocha P11, vymezená jako plocha bydlení 
hromadného BH za účelem přestavby části veřejného prostranství a plochy občanského 
vybavení, kde bude umožněna výstavba bytů s pečovatelskou službou s podmínkou, že bude 
zajistěna obsluha území v rámci stávajících veřejných prostranství a výšková hladina zástavby 
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bude respektovat charakter zástavby typický pro oblast Moravského krasu. Zbývající plocha 
pozemku p.č. 585/1 a pozemek p.č. 584 jsou stabilizovány jako plochy občanského vybavení 
OV, ve vazbě na základní školu. 

Pozemek je dopravně napojitelný na komunikaci, ve které jsou umístěny sítě technické 
infrastruktury. Zařazením pozemku do ploch bydlení hromadného je vzhledem k jejímu 
situování v blízkosti stávajících bytových domů z pohledu koncepce rozvoje obce 
odůvodnitelná, neboť dojde k doplnění struktury obce.  

Podle aktualizovaných územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko 
z roku 2020 do pozemku zasahuje ochranné pásmo lesa. Pozemky jsou dle katastru 
nemovitostí evidovány s druhem využití ostatní plocha. Další přírodní ani technické limity na 
předmětný pozemek nezasahují. V blízkosti pozemků jsou vedeny sítě technické 
infrastruktury. Další přírodní a technické limity na předmětný pozemek nezasahují.  

Pořizovatel doporučil pořízení změny s tím, že předmětný pozemek ukončí rozvoj bydlení 
v této části obce.  

 

Sl3 – nové plochy bydlení 

Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 1094 v k.ú. Sloup v Moravském 
Krasu z ploch nezastavěného území – orná půda – P na plochy bydlení BR – bydlení v 
rodinných domech. 

Důvody pořízení: 

Důvodem pořízení změny je záměr iniciovaný městysem Sloup z důvodu prostorového 
doplnění proluky mezi zastavytelnými plochami do zastavitelných ploch i s ohledem na 
možnosti komunikačního propojení zahrnující sítě technické infrastruktury. Zařazením 
pozemku do ploch bydlení lze předpokládat ukončení rozvoje bydlení v této části obce 
z důvodu ochrany přírody. 

Podle aktualizovaných UAP ORP Blansko z roku 2016 se část předmětného pozemku nachází 
ve vzdálenosti 50 m od hranice lesního pozemku, je součástí CHKO Moravský kras – III. zóny 
ochrany, část pozemku se nachází v území s archeologickými nálezy typu 1. Pozemek se 
nachází v plochách zemědělské půdy IV. třídy ochrany (kód BPEJ 5.18.14) a III. třídy (kód 
BPEJ 5.45.01). Další přírodní a technické limity na předmětný pozemek nezasahují.  

Pořizovatel doporučil pořízení změny s tím, že předmětný pozemek je prolukou mezi 
stávajícími plochami bydlení a jeho zahrnutím do ploch bydlení skončí rozvoj bydlení v této 
části obce. Upozornil však, že nelze vyloučit uplatnění nesouhlasu dotčených orgánů hájících 
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zájmy ochrany zemědělského půdního fondu a zájmy ochrany přírody (problém rozšiřování 
zastavitelných ploch a situování záměru do I. a II. zóny CHKO MK). 

Sl4  - plochy smíšené obytné v zastavěném území  

Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemky parc.č. 651 a 652 v k.ú. Sloup 
v Moravském Krasu z plochy smíšené výrobní na plochu smíšenou obytnou SO.  

Důvody pořízení: 

Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemků zohlednit a potvrdit v ÚP skutečný stav 
využívání pozemků. Podle platného ÚP je předmětný pozemek zařazen do stabilizovaných 
ploch smíšených výrobních SV uvnitř zastavěného území obce. V době zpracování ÚP byla 
plochy vyhodnocena jako plocha podnikání – drobné výroby, neboť tam tato činnost byla dle 
projektanta ÚP částečně provozována. Toto využití nebylo v rámci projednání ÚP 
rozporováno. Dle katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 652 zastavěnou plochou a nádvoří 
a je zastavěn objektem rodinného domu č.p.123. Pozemek parc.č. 651 je zahradou 
využívanou v souvislosti s tímto rodinným domem. Jejich zařazení do ploch SO – smíšených 
obytných, které jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, dále např. pro 
občanské vybavení, podnikatelské aktivity, je legitimní. Z pohledu koncepce uspořádání ploch 
nebude mít tato změna na celkovou koncepci ÚP městyse žádný vliv. 

Pořizovatel doporučil změnou ÚP prověření zařazení pozemků do ploch smíšených obytných. 
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Sl5 – nové plochy smíšené obytné na západním okraji 

Změna funkčního využití ploch zahrnující pozemek parc.č. 991 v k.ú. Sloup v Moravském 
Krasu z ploch smíšených nezastavěného území SM na plochy smíšené obytné. 

Důvody pořízení: 

Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku realizovat jeden rodinný dům. Žádost 
vlastníka tohoto pozemku byla uplatňována v průběhu pořizování ÚP. Záměr byl předběžně 
prověřen i se Správou CHKO Moravský kras, která souhlasí za předpokladu napojení stavby 
na kanalizaci. Pro kanalizační prodloužení je již zpracována projektová dokumentace. 

Dle ÚP je pozemek stabilizován jako plocha SM – plocha smíšená nezastavěného území –
zemědělská. Navazuje na zastavěné území (na plochu smíšenou výrobní, která bude řešena 
změnou Sl4 rovněž na plochu SO) v západní části městyse, leží na hranici II. a III.zóny ochrany 
CHKO, zasahuje do něho ochranné pásmo silnice II/377 a současně je zatížen hlukovým 
pásmem (cca 1/3 pozemku přiléhající ke komunikaci). Západně od posuzovaného pozemku je 
navržena plocha pro umístění poldru, která je zároveň součástí ÚSES.  

Dle aktualizovaných územně analytických podkladů ORP Blansko se pozemek nachází mimo 
zastavěné území obce, leží na orné půdě třídy ochrany BPEJ V a nachází se na území 
evropsky významné lokality NATURA 2000. V blízkosti pozemku nejsou vedeny sítě TI. 

Pořizovatel doporučil prověření záměru prostřednictvím změny územního plánu. Upozornil 
však, že výsledek tohoto pořizování nelze předjímat, je možné očekávat možné problémy při 
pořízení změny a to vzhledem k faktu, že se posuzovaný pozemek nachází na území evropsky 
významné lokality Natura 2000. 

KÚ JMK dle § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatňuje z hlediska řešení silnic II. a III. 
třídy následující požadavky na obsah změny ÚP Sloup 

Změna využití pozemku p.č. 991 v k.ú. Sloup v Moravském krasu v rámci návrhu změny 
ÚP s označením Sl5 z ploch smíšených nezastavěného území SM na plochy smíšené 
obytné SO bude podmíněna připojením na silnici II/377 formou sdruženého sjezdu k 
sousednímu objektu č.p. 123 v obci Sloup. Jiné umístění dopravního napojení na silnici 
II/377 není z důvodu zajištění požadovaných rozhledů na silnici dle ustanovení § 11 a § 
12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o PK přípustné. 

 

 

Sl6  - zmenšení maximální zastavitelné plochy v lokalitě Z48- chatová oblast Bukoviny  

Budou prověřeny doplňující podmínky pro omezení maximální zastavitelné plochy v chatové 
oblasti Bukovina u rozvojové plochy Z48 – RR. 

Důvody pořízení: 
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Důvodem pořízení změny je požadavek obce na omezení maximální zastavitelné plochy v 
chatové oblasti Bukovina u rozvojové plochy Z48 – RR. V době od vydání ÚP do současnosti 
byl evidován zvýšený zájem vlastníků pozemků o realizaci rekreačních staveb přesahující 
výrazným způsobem zastavěnou plochu rekreačních objektů obvyklou ve stabilizovaných 
plochách rekreace. Obec se tedy rozhodla znovu prověřit podmínky pro novou výstavbu v této 
lokalitě. 

Všeobecně jsou stanoveny podmínky pro novou zástavbu, která bude respektovat výškovou 
zonaci z důvodu ochrany obrazu obce (pokud je navržena v podmínkách využití území), u 
stávající zástavby zohlední výškovou zonaci okolí, přechod zástavby do krajiny musí 
respektovat podmínku, že zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území musí 
být situována vždy tak, aby do volného území byla orientovaná nezastavěná část stavebního 
pozemku; v případě, že to není možné, je nutno řešit přechod zástavby do krajiny ozeleněním. 
Pro plochu Z48 platí, že je nutno zajistit obsluhu území v rámci stávající plochy pro dopravu, 
zástavbu nelze umístit blíže než 20 m od hranice lesních pozemků, výšková hladina zástavby 
bude respektovat charakter zástavby typický pro oblast Moravského krasu. 

Další specifikace, kterou by bylo možné koordinovat intenzitu zástavby v dané ploše není v 
podmínkách využití obsažena. Změnou ÚP by měla být navržena intenzita využití pozemků, 
zejména index zastavěné plochy, případně stanovením minimálního plošného zastoupení 
zeleně, rozmezí velikosti pozemků, případně stanovením minimálního plošného zastoupení 
zeleně na terénu. 

Sl7 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele 

 Bude stanoveno, ve kterých plochách nezastavěného území je vyloučeno z důvodu 
veřejného zájmu umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona, v platném znění  

Důvody pořízení: 

V platném ÚP není po novele stavebního zákona (platné od 01.01.2018) tato podmínka 
vztahující se k nezastavěnému území srozumitelným způsobem ošetřena. 

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

Důvody pořízení: 

Požadavek vyplývá ze stavebního zákona v aktuálně platném znění. Dle § 58 odst.3 
stavebního zákona se zastavěné území aktualizuje změnou ÚP. 

 úpravy funkčního využití ploch s ohledem na aktuální katastrální mapu 

Důvody pořízení: 

ÚP byl zpracován na podkladě účelové katastrální mapy, která neodpovídá aktuální digitální 
katastrální mapě. 

 bude zohledněna aktuální zónace CHKO Moravský kras 

Důvody pořízení: 

V roce 2019 byly provedeny změny ve vymezení území CHKO Moravský kras a změny 
v zónaci. Do ploch přírodních budou dle § 16 vyhl. č.  201/2006 Sb. zařazeny pozemky v 1. a 
2. zóně CHKO Moravský kras. 

 V koordinačním výkrese bude vyznačena bývalá skládka TKO 

Důvody pořízení: 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4


25 
 

Dle ÚAP ORP Blansko z roku 2020 byla dle údajů systému evidence kontaminovaných míst 
Ministerstva životního prostředí zjištěna bývalá skládka TKO situovaná v severozápadní části 
obce pod lesem ve svahu. V ÚAO byla označena jako závada H1. Skládka se víc než 10 let 
nepoužívá, nicméně je stále evidována. 

 Pro plochy smíšené výrobní SV a výroby a skladování VP budou prověřeny podmínky 
využití z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

Důvody pořízení: 

Dle ÚAP ORP Blansko z roku 2020 byla v rámci určení problémů k řešení vyznačena 
hygienická závada označená H4 z důvodu situování několika ploch výroby v bezprostřední 
blízkosti obytné zástavby (rozvojová lokalita Z16, stabilizované plochy VP a SV v centrální 
části městyse). V ÚAP byly stanoveny požadavky na zmírnění nebo omezení této závady. 
Změnou by tedy mělo být prověřena potřeba stabilizovat plochy výroby, případně navrhnout 
podmínky využití z hlediska ochrany veřejného zdraví jako pro stabilizované tak rozvojové 
plochy. 

• Pro zastavitelné plochy Z1B, Z12 a Z14 bude stanovena nová lhůta zpracování územní 
studie. 

Důvody pořízení: 

V ÚP byly k prověření územní studií navrženy lokality Z1B, Z11 a Z14. Termín vyhotovení 
územní studie byl stanoven do 4 let od vydání územního plánu. Z výše uvedeného ustanovení 
vyplývá, že úkol prověřit územní studií tyto lokality platí do 19.12.2016. Došlo tedy k marnému 
uplynutí lhůty. Ve výkresech je podmínka  zpracování územní studie vyznačena i na ploše Z12, 
textová  část požadavek nepotvrzuje ani ho blíže nespecifikuje. Do textové části je proto nutné 
k ploše Z12 tuto podmínku doplnit. 

 

 Bude aktualizována potřeba veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k 
pozemkům či stavbám vyvlastnit. 

Důvody pořízení: 

V ÚP byly vymezeny veřejně prospěšné stavby, z nichž některé jsou v současné době 
zrealizovány. Změnou ÚP je zapotřebí seznam projít, zvážit jejich potřebu, případně je 
vypustit, zejména :  

VDT1 – již realizován RD 

VDT5 veřejné prostranství – chodník podél silnice II/373 u jeskyní – realizována výstavba 
chodníku 

VDT6 veřejné prostranství – obratiště - realizováno 

VDT13 veřejné prostranství – k lokalitě Z39 – realizována příjezdová cesta  k Z39 

VDT17 – realizován chodník  

VD7 účelová komunikace – Pod Neselovem - vypustit 

 

Sl8 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras 

Změnou ÚP budou doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
pro plochy nacházející se v CHKO Moravský kras. 

Důvody pořízení: 

V souvislosti s nařízením vlády č. 83/2019 Sb., o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a 
vyhláškou MŽP č. 84/2019 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras Správa CHKO Moravský kras informovala obce a stavební úřady o změnách 
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týkajících se vydávání závazných stanovisek ke stavbám na území CHKO. Agentura ochrany 
přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, odd. Správa CHKO bude prozatím 
posuzovat všechny stavební záměry na území CHKO v případě dotčení krajinného rázu, s tím, 
že bude závazná stanoviska vydávat i pro stavební záměry v zastavěném území IV.zóny, a to 
do doby než budou do územních plánů obcí zapracovány podmínky ochrany krajinného rázu, 
tak jak je uvedeno v § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

5.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací 
dokumentace vydané krajem, případně dalších dokumentů 

5.1.1 Politika územního rozvoje České republiky 

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje byl prověřen v kap. 3.1. této zprávy. 

Návrh změn ÚP Sloup neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR a její 
aktualizaci. Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území nevyplývají z PÚR ČR ani jejích aktualizací žádné požadavky. 

5.1.2 Územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016. V roce 2020 byly 
vydány Aktualizace č. 1 a č. 2, které nabyly účinnosti 31.10. 2020 (ZÚR JMK). 

Územní plán Sloup bude dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací 
změnou ÚP, označenou Sl1 – viz. kapitola 5 Zprávy. 

5.1.2.1 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.  

Změny zohlední stanovené priority. Dle předmětu jejich řešení nejsou s prioritami 
v rozporu. ÚP a jeho změny budou vyhodnoceny ve vztahu k těmto prioritám. 

5.1.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

Správní území obce nebylo zařazeno do žádné rozvojové oblasti ani osy. 

Městys Sloup nebyl zařazen mezi centra osídlení. 

Pro řešení změn podle jejich obsahu požadavky přímo nevyplývají. ÚP bude 
vyhodnocen ve vztahu k požadavkům.  

5.1.2.3 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. 

5.1.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné 
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infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch 
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (D) 

5.1.2.4.1 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

Ve správním území obce jsou dle ZÚR JMK vymezeny níže uvedené prvky nadmístního 
ÚSES: 

 NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb 

 K JM01MB nadregionální biokoridor 

 RBC JM11 regionální biocentrum Gadišina 

 RK JM025 regionální biokoridor 

Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP zohledněny, upřesněny, byly však označeny 
shodně s ÚAP JMK z roku 2015, nikoliv ze ZÚR JMK. 

Pozn. Dle ZÚR JMK zasahuje koridor RK JM025 do k.ú. Sloup a zároveň do k.ú. Housko, v 
hlavním výkresu ÚP Sloup vyznačen není, byl upřesněn tak, že zasahuje pouze k.ú. Housko 
(vyznačen v hlavním výkresu ÚP Vysočany). 

Označení bude sjednoceno v rámci samostatné změny Sl1 týkající se uvedení do 
souladu ÚP Sloup se ZÚR JMK, případně prověřeno jejich upřesnění. 

5.1.2.4.2 Cyklotrasy 

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

Správního území Sloup se týkají níže uvedené koridory cyklotras:  

EuroVelo 9, Jantarová stezka. 

V uvedených koridorech aktuálně prochází shodně nazvané značené cyklotrasy, z nichž 
cyklotrasa. Jantarová stezka se v obci Sloup napojuje na cyklotrasu EuroVelo9 a společně 
pokračuje po silnici II/377. Cyklotrasa  EuroVelo 9 je vedena částečně po místní komunikaci 
(spojka Sloup-Šošůvka) a částečně po silnici II/377.  

Katastrálním územím dále prochází cyklotrasy: 

Č. 5075 (Sloup-Plumlov) 

Č. 5085 (Sloup – Rájec) 

Č. 505 (Skalní mlýn – Punkevní jeskyně – Sloupsko-Šošůvské jeskyně – Městečko Trnávka) 

V ÚP jsou navrženy nové trasy, které propojují sousední obce na místní úrovni: 

1. cyklotrasa Údolí Luhy ( je vedena po účelové komunikaci) 

2. cyklotrasa Vavřinec (je vedena na území Sloupu po veřejném prostranství a na území obce 
Vavřinec po účelové komunikaci) 

3. cyklotrasa Žďár (je vedena na území Sloupu po navržené účelové komunikaci dle 
zpracovaných KPÚ) 

ÚP značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje. Vymezení dalších nových 
cyklokoridorů se nepředpokládá. Bude koordinována návaznost na cyklotrasy v 
sousedních správních územích obcí. Případná potřeba vedení cyklotras mimo silnice II. 
třídy bude předmětem řešení změny územního plánu.  

KrÚ JMK OD z hlediska řešení koncepce cyklistické dopravy v souladu s požadavky a 
úkoly vyplývající ze ZÚR JMK doplňuje, že stávající silnice II. třídy č. 373 a č. 377 
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procházející přes správní území obce Sloup nejsou dle Generelu krajských silnic JMK 
součástí tahů krajského významu. 

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

5.1.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto přírodní hodnoty: 

 Zvláště chráněná území přírody; 

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

 Prvky soustavy Natura 2000; 

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

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

Výše uvedené přírodní hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou 
vyhodnoceny ve vztahu k těmto požadavkům. 

 

5.1.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 Území s archeologickými nálezy 

 Území významných urbanistických hodnot. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve 
vztahu k těmto požadavkům. 

5.1.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území 
kraje 

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

 Rekreační a turistická atraktivita 

 Veřejná infrastruktura. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve 
vztahu k těmto požadavkům. 

5.1.2.6 Stanovení cílových kvalit 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 celku č.26 Sloupsko-kořenecký.  

Pro řešení změn dle jejich obsahu požadavky přímo nevyplývají.  Změny ÚP budou 
vyhodnoceny ve vztahu k těmto požadavkům. 

5.1.2.7 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 vyplývající ze ZÚR JMK. 
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5.1.2.8 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) 

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

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 Sloup: 

Prvky nadmístního ÚSES: NRBC 2012, RBC JM11, K JM01MB, RK JM025. 

Změnou Sl1 bude prověřena koordinace vymezení zpřesněných prvků ÚSES s územně 
plánovací dokumentací (ÚPD) navazujících obcí. 

V případech, kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí nebude z objektivních důvodů 
možná, je třeba konstatovat nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a ve smyslu 
kapitoly H ZÚR JMK stanovit požadavky na zajištění návazností v ÚPD sousedních obcí 
(zohlednění při zpracování jejich změn či nových ÚPD). 

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

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

Správního území Sloup se týkají níže uvedené koridory cyklotras:  

EuroVelo 9, Jantarová stezka. 

V uvedených koridorech aktuálně prochází shodně nazvané značené cyklotrasy, z nichž 
cyklotrasa. Jantarová stezka se v obci Sloup napojuje na cyklotrasu EuroVelo9 a společně 
pokračuje po silnici II/377. Cyklotrasa  EuroVelo 9 je vedena částečně po místní komunikaci 
(spojka Sloup-Šošůvka) a částečně po silnici II/377.  

Katastrálním územím dále prochází cyklotrasy: 

Č. 5075 (Sloup-Plumlov) 

Č. 5085 (Sloup – Rájec) 

Č. 505 (Skalní mlýn – Punkevní jeskyně – Sloupsko-Šošůvské jeskyně – Městečko Trnávka) 

ÚP značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje. Vymezení dalších nových 
cyklokoridorů se nepředpokládá. Bude koordinována návaznost na cyklotrasy v 
sousedních správních územích obcí. Případná potřeba vedení cyklotras mimo silnice II. 
třídy bude předmětem řešení změny územního plánu. 

KrÚ JMK OD z hlediska řešení koncepce cyklistické dopravy v souladu s požadavky a úkoly 
vyplývající ze ZÚR JMK doplňuje, že stávající silnice II. třídy č. 373 a č. 377 procházející přes 
správní území obce Sloup nejsou dle Generelu krajských silnic JMK součástí tahů krajského 
významu. 

5.1.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 

Ve správním území obce není vymezena územní rezerva. 

 



30 
 

5.1.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

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

5.2 Požadavky vyplývající z Územní studie krajiny ORP Blansko 

Územní studie krajiny ORP Blansko (ÚSK), která byla předána 26.03.2019 a schválena její 
možnost využití 09.04.2019, je zveřejněna na odkaze: 

 

Dle hlavního výkresu ÚSK byly ve správním území vytipovány níže uvedené jevy, pro které 
jsou v textové části v kapitole 5.3 „Návrh rámcových podmínek a doporučení pro opatření v 
území“ přiřazeny podmínky využití a doporučená opatření.   

Jedná se o: 

 Lesy s převažující funkcí ekologicko-stabilizační 

 Ochrana přírodních hodnot - ochrana lesních pramenišť, nivy toků, biotopy s vysokou 
ekologickou hodnotou, cenné lesní biotopy, odběry vody pro lidskou spotřebu 

 Ochrana historických a kulturních hodnot – zaniklá obec, poutní místo, hodnotný objekt 
nadmístního významu (kostel a jeskyně Kůlna), hodnotný objekt místního významu 

 Návrh řešení potřeb člověka v krajině – dálková cyklotrasa, dálková poutní cesta 
Svatojakubská, návrh cest dle KoPÚ, úprava stávajících nezpevněných cest, lesy 
s převažující funkcí vodohospodářskou, podpora rekreace a cestovního ruchu – místo 
rekreačních aktivit (jeskyně, rekreační areál) 

 Ochrana hodnot a rozvoj krajinných potenciálů – ochrana estetických hodnot – navržená 
zástavba potenciálně ohrožující působení dominanty (lokalita bydlení Z14), pohledově 
významné horizonty 

 Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině - snižování 
rizik v krajině – podpora realizace prvků z KoPÚ (vodohospodářská opatření v údolí potoka  
Luha), protierozní organizační opatření (severozápadně v údolí toku nad silnicí a v jižní 
části katastrálního území) 

Výše uvedené jevy byly v platném ÚP z větší části zaznamenány a navrženy podmínky využití. 
Obnova cestní sítě a vodohospodářská opatření dle KoPÚ a návrh protierozních opatření dle 
lokalizace míst v hlavním výkrese územní studie krajiny bude řešen v rámci komplexního 
řešení krajiny v novém územním plánu, případně dle výhradních potřeb změnou ÚP. 

5.3 Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů 

5.3.1 Územně analytické podklady ORP Blansko 

V posledních aktualizovaných Územně analytických podkladech obce s rozšířenou působností 
Blansko (dále ÚAP ORP Blansko) z prosince 2020 byly určeny problémy k řešení v ÚPD. Při 
určování problémů se vycházelo z negativ v území, problémových listů jednotlivých obcí 
(tabulka č. 15) kartogramů obcí (tabulka č. 13), ve kterých byla vyhodnocována vyváženost 
pilířů udržitelného rozvoje na základě klíčových faktorů a kvantifikovatelných indikátorů a střetů 
záměrů.  

Z důvodu přehlednosti byly nově vytvořeny tzv. karty obcí s pořadovými čísly obsahující 3 listy, 
z nichž list č.2 je zaměřen na problémy k řešení v ÚPD a střety. Dle aktuálních ÚAP z roku 
2020 jsou v obci evidovány dvě hygienické závady: 

H1 –  staré ekologické zátěže   
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H4 – zátěž území z průmyslových areálů 

V případě závady H1 se jedná o bývalou skládku TKO situovanou v severozápadní části obce 
pod lesem ve svahu. Skládka se dle údajů systému evidence kontaminovaných míst 
Ministerstva životního prostředí víc než 10 let nepoužívá. Skládka bude vyznačena 
v koordinačním výkrese (viz. změna Sl7). 

V případě závady H4 se jedná o situování několika areálů drobné výroby v zastavěném území 
v přímé návaznosti na obytnou zástavbu (plochy SV a VP). Změnou Sl7 budou prověřeny 
podmínky využití z hlediska ochrany veřejného zdraví u ploch smíšených výrobních SV a 
výroby a skladování VP.  

Změny ÚP nevyvolají nové problémy v území. 

Změny nevyvolají vznik dalších závad.  

Požadavky na řešení střetů pro změny nevyplývají.  

5.3.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 

V Územně analytických podkladech Jihomoravského kraje (dále ÚAP JMK) z roku 2017 je 
řešené území dotčeno návrhem prvků ÚSES nadmístního významu a to nadregionální 
biocentrum NRBC03 (dle ZÚR JMK označeno NRBC 2012 Suchý a Pustý žleb), nadregionální 
biokoridor NRBK 25 (dle ZÚR JMK označen jako K JM01MB nadregionální biokoridor), 
regionální biocentrum RBC 191 (dle ZÚR JMK označeno jako RBC JM11 Gadišina), regionální 
biokoridor RBK 129 (dle ZÚR JMK označen jako RK JM025). 

Prvky ÚSES nadmístního významu byly v ÚP zohledněny, upřesněny, byly však označeny 
shodně s ÚAP JMK, nikoliv ze ZÚR JMK. 

Pozn. Dle ZÚR JMK zasahuje koridor RK JM025 do k.ú. Sloup a zároveň do k.ú. Housko, v 
hlavním výkresu ÚP Sloup vyznačen není, byl upřesněn tak, že zasahuje pouze k.ú. Housko 
(vyznačen v hlavním výkresu ÚP Vysočany). 

Prvky ÚSES budou upřesněny změnou ÚP a nazvány dle ZUR JMK. 

Jiné záměry ani problémy pro správní území Sloup z UAP JMK nevyplývají. 

Dle výkresu problémů se správního území obce netýká žádný problém, ani nebyly 
zjištěny střety záměrů na provedení změn, ani střety záměrů s limity využití území.  

5.4 Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména 
v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany 
hodnot jejího území v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího 
vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

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

Sl1 – uvedení ÚP Sloup do souladu se ZÚR JMK  

Změnou bude uveden ÚP Sloup do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, 
kterou jsou ZÚR JMK. 

Změnou bude prověřena koordinace vymezení zpřesněných prvků ÚSES s územně plánovací 
dokumentací (ÚPD) navazujících obcí. 

V případech, kdy návaznost na ÚPD sousedních obcí nebude z objektivních důvodů možná, 
je třeba konstatovat nesoulad (v čem spočívá a jeho důvody) a ve smyslu kapitoly H ZÚR JMK 
stanovit požadavky na zajištění návazností v ÚPD sousedních obcí (zohlednění při zpracování 
jejich změn či nových ÚPD). 
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Sl2 - bytový dům za školou 

Změnou budou prověřeny podmínky využití plochy občanského vybavení OV zahrnující 
pozemky parc.č. 584 a 585/1 v k.ú. Sloup v Moravském krasu a jejich zařazení do ploch 
bydlení hromadné BH. 

Sl3 – nové plochy bydlení 

Změnou budou prověřeny podmínky využití plochy nezastavěného území – orná půda – P 
zahrnující pozemek parc.č. 1094 v k.ú. Sloup v Moravském Krasu a jeho zařazení do ploch 
bydlení v rodinných domech BR. 

Sl4  - plochy smíšené obytné v zastavěném území  

Změnou budou prověřeny podmínky využití plochy smíšené výrobní SV zahrnující pozemky 
parc.č. 651 a 652 v k.ú. Sloup v Moravském Krasu a jejich zařazení do ploch smíšených 
obytných SO. 

 

Sl5 – nové plochy smíšené obytné na západním okraji 

Změnou budou prověřeny podmínky využití plochy smíšené nezastavěného území SM 
zahrnující pozemek parc.č. 991 v k.ú. Sloup v Moravském Krasu a jeho zařazení do ploch 
smíšených obytných SO. 

Sl6  - zmenšení maximální zastavitelné plochy v lokalitě Z48- chatová oblast Bukoviny  

Změnou budou prověřeny doplňující podmínky pro omezení maximální zastavitelné plochy v 
chatové oblasti Bukovina u rozvojové plochy Z48 – RR. 

Sl7 – úpravy územního plánu z podnětu pořizovatele 

 Bude stanoveno, ve kterých plochách nezastavěného území je vyloučeno z důvodu 
veřejného zájmu umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 
odst. 5 stavebního zákona, v platném znění  

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

 úpravy funkčního využití ploch s ohledem na aktuální katastrální mapu 

 bude zohledněna aktuální zónace CHKO Moravský kras 

 v koordinačním výkrese bude vyznačena bývalá skládka TKO 

 Pro plochy smíšené výrobní SV a výroby a skladování VP budou prověřeny podmínky 
využití z hlediska ochrany veřejného zdraví. 

Sl8 – úpravy podmínek využití ploch v CHKO Moravský kras 

Změnou ÚP budou doplněny podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu 
pro plochy nacházející se v CHKO Moravský kras. 

 

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Krajské hygienické stanice JMK: 

S ohledem na skutečnost, že součástí Zprávy o uplatňování Územního plánu Sloup jsou 
pokyny pro zpracování návrhů změn, a v souvislosti s prováděním úprav a aktualizace územně 
plánovací dokumentace Sloup požadujeme z důvodů eliminace resp. minimalizace 
potenciálních zdravotních rizik pro populaci vystavenou rizikovým faktorům upravit v textové 

http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4
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části územního plánu (kapitola 2.2.3 Ochrana zdravých životních podmínek a životního 
prostředí - akusticky chráněné prostory) znění podmínky na ochranu zdraví obyvatel 
následovně: 

1. 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 nichž lze důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku 
vibrací po uvedení do provozu, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo 
železničních drahách). 

Před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky 
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi. 

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu ke 
stavbě podle § 77 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. do území zatíženého zdrojem hluku předloží 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska podle § 77 odst. 1 
zákona č. 258/2000 Sb. měření hluku provedené podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. a návrh 
opatření k ochraně před hlukem. 

2. 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. 

 

Poznámka Pořizovatele: 

Ve výrokové části ÚP bude vložena nová kapitola dle požadavku dotčeného orgánu a 
doplněna o výše uvedené podmínky. 

 

2. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

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 zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 17a 
odst. a) zákona o ochraně ZPF v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje 
vyjádření k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Sloup“ obsahujícího Pokyny pro 
změnu územního plánu Sloup označenou jako Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 s 
požadavky na obsah změny územního plánu. 

Při zpracování návrhu změny územního plánu Sloup je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 
odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF 
vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, 
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 
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OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF 
uplatní stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu změny územního 
plánu Sloup na základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných důsledků 
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění návrhu změny územního plánu. 

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

OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k plochám v platné 
ÚPD bylo uplatněno vždy ke konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě prokázání 
potřeby a nezbytnosti konkrétního navrhovaného nezemědělského využití. Z tohoto pohledu 
je tedy třeba i změnu funkčního využití opětovně záborově vyhodnotit a řádně zdůvodnit ve 
smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li ZPF dotčen. 

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

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

 

Poznámka Pořizovatele: 

Příslušné kapitoly je nutné zpracovat dle požadavků. 

 

Požadavek Pořizovatele: 

Byť příslušný orgán Ministerstvo obrany neuplatnil stanovisko a  je nutné se v rámci změn 
zabývat  i problematikou týkající se obecných požadavků, které běžně tento dotčený orgán 
požaduje a tím eliminovat případné uplatnění jeho nesouhlasu orgánu při projednání je nutné 
na základě obecných požadavků zapracovat limity a zájmy Ministerstva obrany, a do textové 
a grafické části návrhu této změny je nutné doplnit: 

Celé správní území obce se nachází v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení 
Ministerstva obrany, které je nutno respektovat podle ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. 
o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
V tomto vymezeném území lze umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 
stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a 
vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba 
větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v 
terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Výše uvedené vymezené území zapracovat do textové části návrhu územního plánu do 
Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části pod legendu 
koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní území obce 
je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany”. 

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování 
níže uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 
119) 
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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) 

Je nutné  respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do textové části návrhu 
územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany. Do grafické části 
pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou poznámku: „Celé správní 
území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska povolování vyjmenovaných druhů 
staveb“. 

Do odůvodnění změn bude doplněna samostatná kapitola „Zvláštní zájmy Ministerstva 
obrany“, do které budou výše uvedené informace  doplněny.  

Ve výroku ÚP bude rovněž doplněna nová kapitola „Zvláštní zájmy Ministerstva obrany“, ve 
které budou uvedeny podmínky týkající se umisťování výškových staveb.  

Výše uvedené textové poznámky budou do koordinačního výkresu změn i úplného znění 
doplněny. 

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

Požadavky nevyplývají. 

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

1. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů: 

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. Upozorňujeme, že v 
katastrálním území obce Sloup se nachází vyhlášené záplavové území vodního toku Punkva 
a jeho přítoků včetně stanovené aktivní zóny. 

 

Poznámka Pořizovatele:  

V ÚP je nutné v rámci zpracování změn zohlednit (aktualizovat) vymezení záplavového 
území a vymezení stanovené aktivní zóny vodního toku Punkva. 
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5.4.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Naplňování koncepce uspořádání krajiny bylo prověřeno v kap. 1.6 této zprávy.  

Předpokládají se nové zábory řešené změnami Sl2 (plochy přestavby v zastavěném území 
cca 0,35 ha), Sl3 (nové plochy navazující na zastavěné území cca 0,59 ha), Sl4 (zohlednění 
skutečného účelu využití ploch v zastavěném území v rozsahu cca 0,25 ha), Sl5 (nové plochy 
navazující na zastavěné území cca 0,15 ha). 

 

POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje 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 zemědělského půdního fondu (ZPF) příslušný dle ust. § 17a 
odst. a) zákona o ochraně ZPF v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona, uplatňuje 
vyjádření k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Sloup“ obsahujícího Pokyny pro 
změnu územního plánu Sloup označenou jako Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 s 
požadavky na obsah změny územního plánu. 

Při zpracování návrhu změny územního plánu Sloup je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 
odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF 
vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové 
řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů 
nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, 
a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. 

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 
fondu s účinností od 15.11.2019 dále upravuje v ust.: 

 § 3 předmět vyhodnocení důsledků územního plánu, 

 § 5 obsah zdůvodnění navrhovaného řešení, 

 § 9 společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a 
zpracování územně plánovací dokumentace. 

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

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

OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k plochám v 
platné ÚPD bylo uplatněno vždy ke konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě 
prokázání potřeby a nezbytnosti konkrétního navrhovaného nezemědělského využití. Z 
tohoto pohledu je tedy třeba i změnu funkčního využití opětovně záborově vyhodnotit a 
řádně zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li ZPF dotčen.  

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

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

 

2. Požadavek OŽP 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) výše 
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k „Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu 
Sloup“ obsahujícího Pokyny pro změnu územního plánu Sloup označenou jako Sl1, Sl2, Sl3, 
Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 s požadavky na obsah změny územního plánu.  

Při zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Sloup je nutno postupovat v souladu se 
základním požadavkem na snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. 
Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl 
nebo činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům 
obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit 
umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od nových i stávajících zdrojů 
znečišťování ovzduší, průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů, frekventovaných 
komunikací apod. 

 

Poznámka Pořizovatele: 

Požadavky DO budou zohledněny 

 

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

Územní rezervy nejsou v ÚP navrženy, nové se nepředpokládají. 

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

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

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

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

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

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

Při zpracování změn Pořizovatel doporučuje využít metodické doporučení Ministerstva pro 
místní rozvoj z prosince 2014 „Změna územního plánu – obsah“.  

Součástí Odůvodnění změn bude tzv. srovnávací text. 

Dokumentace návrhů Změn bude obsahovat dvě části - Návrh Změny a Odůvodnění Změny.  

Změny ÚP mohou být zpracovány společně v jedné dokumentaci. 

Textová část Odůvodnění změny bude obsahovat níže uvedené kapitoly: 

1. Postup při pořízení změny územního plánu, 

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

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

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

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

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, 

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

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu 

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

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

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

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

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení (pro účely projednání bude kapitola nazvána 
odůvodnění navrhovaného věcného řešení) 

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

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

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

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

15. Vyhodnocení připomínek. 

Kapitoly výše označené tučně kurzívou vypracuje zpracovatel územního plánu. 

Čistopis dokumentace změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení. 
Pro účely veřejného projednání v počtu 3 vyhotovení (1x obec, 1x Pořizovatel ÚPD, 1x 
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KÚJMK). V digitální podobě budou předána data návrhu ve formátu využitelném pro GIS 
aplikace – dle dohody a dále ve strojově čitelném formátu (tzv. „ostrá data“). Dokumentace 
bude dále předána v podobě využitelné pro prezentaci na webových stránkách města Blansko 
a obce a při projednání (ve formátu PDF). 

Úplné znění ÚP Sloup bude obsahovat kromě úprav výrokové části i koordinační výkres, 
ve kterém budou zohledněny údaje o území z aktuálních územně analytických podkladů 
obce s rozšířenou působností Blansko z roku 2020 a aktualizované údaje, které 
Pořizovatel zajistil v rámci průběžné aktualizace za rok 2021. Grafická část bude 
zpracována na podkladě aktuální katastrální mapy. Úplné znění bude rovněž 
zpracováno ve strojově čitelném formátu (tzv. „ostrá data“). 

V případě získání finanční podpory na zpracování ÚP bude digitální podoba ÚP respektovat 
požadavky vycházející ze smlouvy na poskytnutí dotace 

 

6. POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU 
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝCH ROZVOJ ÚZEMÍ 

Do části správního území obce Sloup zasahuje evropsky významná lokalita soustavy (EVL) 
NATURA 2000 „Moravský kras“.  

V EVL se nachází pouze pozemek parc.č. 991 v k.ú. Sloup v Moravském krasu navazující na 
zastavěné území obce, území je dotčeno rovněž nadregionálním biocentrem NRBC 2012 
„Suchý a Pustý žleb“, nachází se ve III. zóně ochrany přírody GKO Moravský kras. Jedná se 
o okrajový pozemek tohoto území, při silnici II/373, těsně navazující na zastavěné území obce 
a napojitelný na technickou infrastrukturu. Lze předpokládat, že změna jeho využití na plochu 
smíšenou obytnou nebude mít vzhledem k jeho situování významný vliv na evropsky 
významnou lokalitu jako celek. 

Ostatní změny jsou řešeny mimo toto EVL. 

 

STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ:   

1.Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení 
Správa CHKO Moravský kras  

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“), sděluje:  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 
lze vyloučit. S odůvodněním, že EVL Moravský kras na území CHKO Moravský kras zasahuje 
svým okrajem do navrhované změny Sl5 – nová plocha smíšená obytná na západním okraji. 
Vzhledem k samotnému okraji EVL Moravský kras, při silnici II/377, Agentura na uvedeném 
pozemku p.č. 991 k.ú. Sloup v Moravském krasu a jeho bezprostředním okolí neeviduje žádné 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Z uvedeného důvodu lze možný významný vliv na 
EVL Moravský kras na území CHKO Moravský kras vyloučit. (úplné znění stanoviska je 
k nahlédnutí u Pořizovatele) 

 

2.Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 

podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů vyhodnotil na základě žádosti, kterou podal pořizovatel územně 
plánovací dokumentace Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního 
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plánování a regionálního rozvoje, možnosti vlivu koncepce „Návrh Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Sloup s pokyny pro zapracování návrhu změn“ a vydává stanovisko podle § 
45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce nemůže mít významný 
vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000 
nacházející se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Výše uvedený 
závěr orgánu ochrany přírody vychází ze skutečnosti, že hodnocená koncepce svou lokalizací 
a věcnou povahou v části nacházející se v územní působnosti Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na 
celistvost a předmět ochrany evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti soustavy Natura 
2000 nacházející se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 

3.Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 

Na základě posouzení „Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sloup“ obsahujícího 
pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu Sloup označených jako Sl1, Sl2, Sl3, 
Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8podle kritérií uvedených v příloze č. 8 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, s přihlédnutím k závěrům 
stanoviska dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny, vydává OŽP k „Návrhu Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Sloup“ obsahujícímu pokyny pro zpracování návrhů změn 
územního plánu Sloup označených jako Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 dle ust. § 47 
stavebního zákona toto stanovisko 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), se závěrem, že OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní 
prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tímto 
neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změn Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 
Územního plánu Sloup na životní prostředí (dále jen „SEA vyhodnocení“).  

V Odůvodnění je uvedeno, že „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sloup“ obsahující 
pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu Sloup označených jako Sl1, Sl2, Sl3, 
Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 může stanovit rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze 
č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení 
§ 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Zároveň Agentura jako dotčený 
orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle ust. § 78 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve 
svém stanovisku dle ust. § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, č. j. SR/0358/JM/2021 - 2, 
ze dne 06.09.2021, vyloučila významný vliv této koncepce na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality Moravský kras samostatně nebo ve spojení s 
jinými koncepcemi nebo záměry. Zároveň OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný 
dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém stanovisku pod č. 
j. JMK 83042/2021 ze dne 07.06.2021 k předloženému „Návrhu Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Sloup“ obsahujícího Pokyny pro změny územního plánu Sloup označené jako 
Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny vyloučil 
významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 nacházející 
se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Na základě posouzení dle 
kritérií přílohy č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí s přihlédnutím ke stanovisku 
dotčených orgánů ochrany přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů nebyl uplatněn požadavek na SEA vyhodnocení návrhů 
změn územního plánu Sloup označených jako Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 na životní 
prostředí. 

Změnou Sl2 má být vymezena plocha pro bytový dům na ploše cca 0,5 ha. Jedná se o ostatní 
plochu malé rozlohy, která nezasahuje na plochy zemědělského půdního fondu (ZPF). 
Významný vliv na CHKO Moravský kras byl vyloučen. 

Změnou Sl3 má být vymezena plocha bydlení v rodinných domech (BR) na ploše cca 0,6 ha. 
Pozemek je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a to II. a V. třídy ochrany ZPF. K 
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případnému odnětí pozemku ze ZPF je třeba souhlas příslušného orgánu ZPF poté, co bude 
zdůvodněna potřeba změny využití pozemku. OŽP dále upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 
zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany 
odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF. Významný vliv na CHKO Moravský kras byl vyloučen. 

Změnou Sl4 má být vymezena plocha smíšená obytná (SO) na ploše cca 0,25 ha. Pozemek 
je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a to V. třídy ochrany ZPF. K případnému 
odnětí pozemku ze ZPF je třeba souhlas příslušného orgánu ZPF poté, co bude zdůvodněna 
potřeba změny využití pozemku. Významný vliv na CHKO Moravský kras byl vyloučen. 

Změnou Sl5 má být vymezena plocha smíšená obytná (SO) na ploše cca 0,15 ha. Pozemek 
je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a to V. třídy ochrany ZPF. K případnému 
odnětí pozemku ze ZPF je třeba souhlas příslušného orgánu ZPF poté, co bude zdůvodněna 
potřeba změny využití pozemku. Významný vliv na CHKO Moravský kras byl vyloučen. 

Změnou Sl6 budou prověřeny doplňující podmínky pro omezení maximální zastavitelné plochy 
v chatové oblasti Bukovina u rozvojové plochy Z48 – RR, což nestanoví rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Změnami Sl7 a Sl8 nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy, pouze upraveno využití 
ploch, což nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

Předkládaný „Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Sloup“ obsahující pokyny pro 
zpracování návrhů změn územního plánu Sloup označené jako Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 
a Sl8 dále dle změny Sl1 obsahuje požadavky na vymezení ploch (koridorů), jejichž 
vymezením bude územní plán uveden do souladu s platnými Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), což může stanovit rámec pro budoucí posouzení vlivů 
záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: 

 K JM01MB – nadregionální biokoridor, 

 NRBC 2012 – nadregionální biocentrum Suchý a Pustý žleb, 

 RBC JM11 – regionální biocentrum Gadišina, 

 RK JM025 – regionální biokoridor,  
 
což je zákonnou povinností pořizovatele dle ust. § 54 odst. 6 stavebního zákona. V tomto 
případě OŽP přihlédl k faktu, že v souladu s ust. § 55 odst. 3 věty třetí stavebního zákona 
nezakládají tyto požadavky, představující uvedení územního plánu do souladu se ZÚR JMK, 
povinnost zpracovat posouzení návrhu územního plánu na životní prostředí.  

V řešeném se neuvažuje se zásadní přeměnou či značným rozvojem, které by měly mít vliv 
na životní prostředí. Z uvedeného je zřejmé, že návrh změn územního plánu Sloup 
označených jako Sl1, Sl2, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6, Sl7 a Sl8 nebude vymezovat plochy ani koridory, 
které by mohly mít významný vliv na životní prostředí nebo zdraví obyvatel. Nebudou 
navrhovány ani jiné plochy, které by umožňovaly realizaci záměrů povinně posuzovaných dle 
zákona. 

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

 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Vyhodnocení vlivů návrhu změn na udržitelný rozvoj území nebude na základě výše 
uvedeného zpracováno. 
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7. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU  

Požadavky pro řešení Změn nevyplývají. 

8. NÁVRH NA POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU. 

Nový ÚP nebude pořizován. 

9. POŽADAVKY NA ELIMINACI, MINIMALIZACI NEBO KOMPENZACI 
NEGATIVNÍCH DOPADŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD BYLY 
VE VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZJIŠTĚNY 

Bez požadavků.  

10. NÁVRH NA AKTUALIZACI ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Návrh na aktualizaci nebude podán. 

11. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Připomínky ke Zprávě o uplatňování ÚP Sloup nebyly uplatněny 

12. ZÁVĚR 

Zpráva o uplatňování ÚP Sloup s pokyny pro zpracování návrhů změn byla projednána ve 
smyslu ust. §55 přiměřeně podle § 47 odst.1 až 4 stavebního zákona. Návrh Zprávy byl 
doručen veřejnou vyhláškou a jednotlivě dotčeným orgánům. Rovněž byl zveřejněn na 
webových stránkách městyse Sloup a města Blansko. Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy 
mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, 
ve kterém mohly uvést požadavky na obsah Zprávy vyplývající z právních předpisů a územně 
plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl krajský úřad jako příslušný úřad uplatnit u 
pořizovatele stanovisko, sousední obce podněty. K návrhu Zprávy mohl každý uplatnit ve 
stanovené lhůtě písemné připomínky. Uplatněné požadavky dotčených orgánů Pořizovatel 
doplnil do příslušných kapitol a dle potřeby opatřil komentářem. 

 

 

 


