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Obec Vavřinec, 
Vavřinec 92 
679 13 Sloup 
 
Ve Vavřinci dne ………….  

 

Zastupitelstvo obce Vavřinec, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za 
použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění, 

v y d á v á 

 

Územní plán Vavřinec 
 

opatřením obecné povahy (dále jen „OOP“), jehož součástí je projednaný Územní plán 
Vavřinec obsahující: 

VÝROK 

Textová část (příloha č. 1 OOP) 

A. Řešení ÚP 

Grafická část  (příloha č. 2 OOP) 

1. Výkres základního členění území      1 : 10 000 

2. Hlavní výkres        1 : 5 000 

3. Dopravní řešení        1 : 5 000 

4. Zásobování vodou        1 : 5 000 

5. Odkanalizování        1 : 5 000 

6. Energetika a spoje       1 : 5 000 

7. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace    1 : 5 000 

 

Územní plán Vavřinec vydaný tímto opatřením obecné povahy platí pro správní území obce 
Vavřinec a zahrnuje katastrální území Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě a Suchdol 
v Moravském krasu. 

Vydáním Územního plánu Vavřinec (dále jen „ÚP Vavřinec“), pozbývá platnosti Územní plán 
sídelního útvaru Vavřinec ve stavu po schválení a vydání pozdějších změn (dále jen 
"ÚPNSÚ Vavřinec“). 
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O d ů v o d n ě n í 

 

Vzhledem k rozsahu, struktuře a obsahu textových podkladů projektanta ÚP Vavřinec nebyly 
provedeny korekce jím zpracovaných textů Odůvodnění, ale příslušné části Odůvodnění byly 
Pořizovatelem ÚPD zapracovány přímo do níže uvedeného textu, s odkazy na dokumentaci 
zpracovanou projektantem. Nedílnou součástí tohoto Odůvodnění jsou tyto přílohy: 

 

Textová část (příloha č. 3 OOP) 

B. Odůvodnění řešení ÚP 

Grafická část (příloha č. 4 OOP) 

8. Koordinační výkres        1 : 5 000 

9. Předpokládaný zábor ZPF a PUPFL     1 : 5 000 

10. Širší vztahy        1 : 50 000 
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Textová část Odůvodnění ÚP Vavřinec zpracovaná Pořizovatelem ÚPD : 

1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Důvody pořízení: 

Důvodem pro pořízení nového územního plánu byla skutečnost, že platnost Územního plánu 
obce Vavřinec (schválen 20.2.2002), měla být původně ukončena ke dni 31.12.2015 podle 
§188 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu , ve znění platném do 
31.12.2012 (dále stavební zákon). Podle novely stavebního zákona platné od 01.01.2013 
byla platnost prodloužena do konce roku 2020. Územní plán sídelního útvaru Vavřinec  
vzhledem ke kvalitě, způsobu zpracování a novým požadavkům na rozvoj obce nebylo 
možné upravit ve smyslu § 188 stavebního zákona. Došlo ke změně podmínek, na základě 
kterých byl ÚPNSÚ Vavřinec schválen. 

Pořizovatelem územního plánu byl, na základě žádosti obce Vavřinec, úřad územního 
plánování, kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební 
úřad Městského úřadu Blansko, Nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. 

Pořízení: 

Pořízení Územního plánu Vavřinec (dále ÚP) schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 
písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební 
zákon) v platném znění,  Zastupitelstvo obce Vavřinec na zasedání konaném dne 
27.03.2009, usnesením č.7. 

Zadání: 

Pořizovatelem byl v květnu 2009 zpracován návrh Zadání ÚP, který byl vystaven 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení. Zadání bylo schváleno 
dne 26.06.2009, přijetím usnesení č. 8.  

Návrh: 

Společné jednání 

Vzhledem k tomu, že byl do projednání zadání uplatněn požadavek dotčených orgánů  -  
Krajského úřadu Jmkr a Správy CHKO MK na vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí a dále požadavek na vypracování variantních řešení bylo v Zadání uloženo 
zpracování konceptu územního plánu.   

Návrh Územního plánu Vavřinec (dále ÚP Vavřinec) byl zpracován jako Koncept územního 
plánu ve variantách dle legislativy platné do 31.12.2012 na základě Zadání. Dle přechodných 
ustanovení čl.II, odst.6, zákona č. 350/2012 Sb., se považoval tento koncept za návrh 
územního plánu. Zároveň bylo zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.  

Návrh ÚP Vavřinec byl dle §50 zákona č. č.183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění,  
projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl ÚP pořízen, na 
společném jednání dne 31.01.2013. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve 
lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. do 02.03.2013. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce 
uplatnit své připomínky. Pořizovatel rovněž doručil návrh ÚP a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP 
na udržitelný rozvoj území veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne jejího doručení mohl 
každý uplatnit u Pořizovatele písemné připomínky. Po uplynutí stanoveného termínu obdržel 
Pořizovatel stanoviska dotčených orgánů a připomínky. Stanoviska a připomínky zaslal se 
žádostí na příslušný úřad, kterým je krajský úřad, k vydání stanoviska k návrhu koncepce 
podle §10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. (ust. § 50 odst.5 SZ). Pořizovatel 
rovněž zaslal stanoviska a připomínky krajskému úřadu k žádosti o stanovisko z hledisek 
zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou 
územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.  

Stanovisko krajského úřadu k návrhu koncepce podle §10g zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí obdržel Pořizovatel dne 09.04.2013. 
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Stanovisko krajského úřadu z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na 
širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem obdržel Pořizovatel dne 05.04.2013.  

Pořizovatel, po obdržení stanovisek krajského úřadu, zaslal dne 15.04.2013 uplatněné 
připomínky určenému zastupiteli a vyzval jej k vyhodnocení připomínek ze strany Obce a 
výběru varianty. Vyhodnocení bylo doručeno dne 16.05.2013 a doplněno 21.05.2013. 
Pořizovatel si rovněž vyžádal předběžný názor zpracovatele ÚP.  

Podle § 51 odst.3 SZ na základě výsledků projednání Pořizovatel došel k závěru, že je třeba 
pořídit nový návrh územního plánu. Návrh územního plánu byl zpracován jako koncept podle 
legislativy platné do 31.12.2013. Návrh neobsahoval některé náležitosti vyplývající z novely 
stavebního zákona a jeho platných vyhlášek. Zároveň byly uplatněny připomínky, z nichž 
některým Obec Vavřinec vyhověla a které si vyžádaly stanovisko příslušného orgánu 
ochrany přírody dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Pořizovatel zpracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh Pokynů pro zpracování 
návrhu územního plánu, ke kterým si vyžádal stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody 
podle §45izákona o ochraně přírody a krajiny. Pořizovatel obdržel stanovisko krajského 
úřadu dne 10.06.2013 Sp.zn. S-JMK 60042/2013 OŽP/Sv a stanovisko Správy CHKO 
Moravský kras dne 12.06.2013, č.j. 00714/MK/2013 S/00642/MK/2013. Oba dotčené orgány 
vyloučily vliv na EVL nebo ptačí oblast dle §45 i) zákona o ochraně přírody a krajiny.  

Pokyny byly schváleny zastupitelstvem obce dne 24.07.2013 usnesením č. 7/13-13. 

Řízení o návrhu 

Návrh ÚP a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručil veřejnou vyhláškou. 
Veřejné projednání se uskutečnilo dne 26.10.2013 ve Společenské místnosti v obci Vavřinec 
za účasti  zástupce zpracovatele Atelier URBI, spol. s r.o., Ing. arch. Jany Benešové, která 
provedla odborný výklad. K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě obec 
Vavřinec, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného 
projednání bylo uplatněno celkem 8 podání, z nichž Pořizovatel sedm vyhodnotil jako 
připomínky a jednu jako námitku. Z dotčených orgánů ve stejné lhůtě uplatnili stanoviska 
KÚJMK, OŽP MěÚ Blansko, Státní pozemkový úřad Blansko, MŽP - odbor výkonu státní 
správy VII, HZS JMK, a KHS a Správa CHKO MK. Dotčené orgány uplatnily stanovisko 
k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.  

Dle ustanovení odst.1), § 53 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a zpracoval návrh vyhodnocení připomínek a námitek uplatněných 
k návrhu ÚP. 

Vyhodnocení Pořizovatel zaslal dle § 53, odst.1) SZ dotčeným orgánům a krajskému úřadu a 
vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska – viz. kap. 5.3 
Odůvodnění. 

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace. Nedošlo však k 
podstatné úpravě návrhu ÚP a nebylo nutné opakovat veřejné projednání.  

2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené 
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009 patří území obcí z ORP 
Blansko do rozvojové oblasti OB3 - Brno. Jedná se o velmi silnou koncentraci 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. Část obcí mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose 
OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. 
silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260.  
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Návrh řešení ÚP Vavřinec neomezuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v PÚR ČR 
2008. Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území nevyplývají pro obec Vavřinec z PÚR ČR 2008 žádné specifické 
požadavky. 

Pro Jihomoravský kraj byly zpracovány Zásady územního rozvoje, které vydalo 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 25. zasedání konaném dne 22. září 2011 – 
Usnesení č. 1552/11/Z 25 (dále ZUR JMK). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 
21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo zrušeno Opatření obecné 
povahy „Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje“.  

3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, 

ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 

URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Dle zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. 
Byly respektovány nemovité kulturní památky. Území je nutno považovat za území s 
archeologickými nálezy. Byly rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické 
hodnoty místního významu: stavby a prostory urbanisticky a historicky cenné, stavební 
dominanty, architektonicky cenné stavby, historicky významné stavby, objekty drobné 
architektury, významná sídelní zeleň.  

Podle novely stavebního zákona platné od 01.01.2013 byly do příslušných kapitol výroku 
doplněny podmínky pro nezastavěné území ve smyslu ust. § 18 odst.5 SZ. 

4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A 

JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Návrh ÚP Vavřinec byl ve všech etapách pořizování zpracováván dle příslušných ustanovení 
stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Plochy s rozdílným způsobem využití byly 
vymezeny dle vyhlášky č.501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v 
platném znění, a byly dále členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území.  

Mimo plochy dle Vyhlášky byly navrženy plochy systému sídelní zeleně ZV – zeleň veřejná, 
ZS – zeleň soukromá a vyhrazená a ZP – zeleň přírodní. Zařazení této plochy je zdůvodněno 
v odůvodnění zpracovatele v kap. B.4.7 (Příloha č. 3 OOP). 

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE 

ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

5.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ 

Návrh ÚP byl v souladu s §50, odst.2) stavebního zákona zaslán jednotlivě níže uvedeným 
dotčeným orgánům a krajskému úřadu: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
(koordinované stanovisko) 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko) 
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 
5. Státní pozemkový úřad, Blansko  
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště 
Blansko 



9 
 

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16.  
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 
12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/68, Praha 10 
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
14. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 
15. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 

5.1.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Brno  

(koordinované stanovisko ze dne 27.02.2013, doručeno 01.03.2013) 

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 

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

„Návrh územního plánu Vavřinec“, zpracovatel: Atelier URBI, spol. s r.o., Ing. arch. Jana 
Benešová, listopad 2012, navrhuje plochy uvedené v příloze č. 1. 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Blansko k „Návrhu územního plánu Vavřinec“ nezaslal ve 
stanovené lhůtě stanovisko. V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona se uděluje souhlasné 
stanovisko s návrhovými plochami předloženého „Návrhu územního plánu Vavřinec“ 
uvedenými v příloze č. 1.  

Krajský úřad jako orgán ochrany ZPF akceptuje výše uvedený zábor zemědělské půdy.  

Ve snaze o co nejmenší narušení zemědělského využívání nezastavěných ploch jsou lokality 
záboru ZPF situovány v maximální možné míře v bezprostřední návaznosti na současně 
zastavěné území. Právě v návaznosti na stávající zástavbu samotného Vavřince a Nových 
Dvorů se vyskytují kvalitní půdy (zejména II. třídy ochrany) a nebylo tedy možné se jejich 
záboru zcela vyhnout v zájmu zachování kompaktnosti sídelního útvaru. Plochy záboru ZPF 
jsou řešeny v úzké vazbě na urbanistickou koncepci ÚP.  

Největší zábory jsou navrhovány přímo ve Vavřinci, a to pro zajištění rozvojových ploch pro 
bydlení. Tyto zábory jsou v souladu s dosud platným územním plánem a jsou zvažovány 
dlouhodobě, logicky doplní tvar obce. Dotýkají se většinou zemědělských pozemků II. třídy 
ochrany, které na zástavbu navazují SZ směrem, opačný směr je pro rozvoj nevhodný 
zejména z důvodů ochrany přírody (Pustý žleb a navazující plochy jsou chráněny několika 
způsoby, nejblíže k obci zasahuje vymezení NRBC) a špatné přístupnosti (tu komplikuje 
jednak stávající zástavba, dále i členitý terén). Další rozsáhlejší rozvojové plochy (zejména 
pro bydlení, částečně i pro rozvoj výroby a podnikání) se nacházejí ve Veselici, zde jde o 
zábor půd III.-V. třídy ochrany, jsou zvažovány dlouhodobě (v souladu s platnou ÚPD) a jsou 
dobře dostupné, nevyžadují ani nákladné doplnění dopravní a technické infrastruktury. 
Rozvojové plochy pro bydlení v Suchdole jsou pouze malého rozsahu na půdách IV. a V. 
třídy ochrany, opět jsou zvažovány dlouhodobě. Nové Dvory rozvíjí bydlení a rekreaci. 

Tabulka záboru ZPF je v příloze stanoviska (Pozn. vzhledem k rozsahu není tabulka 
zobrazena, k nahlédnutí je k dispozici ve spisovém materiálu Návrhu ÚP Vavřinec u 
Pořizovatele). 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Orgán ochrany ZPF MěÚ Blansko uplatnil ve stanovené lhůtě stanovisko č.j. MBK 4396/2013 
ŽP/SLE ze dne 06.02.2013. Z hlediska ochrany ZPF uplatnil nesouhlas s plochami Z6 a Z17, 
a požadoval zapracování podmínek využití k plochám R1 a R2 – viz. vyhodnocení níže. 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 
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Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 77a odstavce 4 písmene x) výše 
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu ÚP Vavřinec“ v tom 
smyslu, že na základě předchozího vyloučení významného vlivu zadání tohoto ÚP v jeho 
části situované mimo území CHKO Moravský kras na soustavu Natura 2000, nemá k 
předloženému návrhu ÚP v tomto směru připomínek. Na území CHKO Moravský kras je 
příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO Moravský kras se sídlem v Blansku. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Stanovisko Správy CHKO Moravský kras týkající se evropsky významné lokality je uvedeno 
v kap. 1.1.14. 

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

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k 
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s 
rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná 
o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.  

Upozorňuje se, že v k.ú. Vavřinec na Moravě se vyskytují ochranná pásma vodního zdroje 
Vavřinec II. stupně IIa, IIb.  

Dále se upozorňuje, že nelze dle textu, kapitoly A 4.3.3, „u nově navrhovaných objektů a 
rekonstrukcí navrhovat DČOV se vsakem na vlastním pozemku společně se srážkovými 
vodami a zlepšit funkci stávajících septiků“. Odpadní vody z nové zástavby musí být 
likvidovány v souladu s platnými právními předpisy dle § 5 odst. 3 vodního zákona: „Při 
provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle 
charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, 
čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto 
zákonem. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení nebo 
rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o povolení změn stavby před 
jejím dokončením, popřípadě kolaudační souhlas ani rozhodnutí o změně užívání stavby.“ 
Dle § 38 odst. 3 vodního zákona: „Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo 
podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení k jejich vypouštění. Při stanovování těchto podmínek je vodoprávní 
úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování 
odpadních vod, kterými se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použité 
technologie zneškodňování nebo čištění odpadních vod, vyvinuté v měřítku umožňujícím její 
zavedení za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek a zároveň nejúčinnější pro 
ochranu vod". Nejlepší dostupnou technologií v oblasti zneškodňování odpadních vod není v 
žádném případě zasakování předčištěných odpadních vod (z DČOV) do vod podzemních.  

V „Návrhu územního plánu Vavřinec“ nelze tedy uvádět: „u nově navrhovaných objektů a 
rekonstrukcí navrhovat DČOV se vsakem na vlastním pozemku“, tento návrh je v rozporu s 
vodním zákonem a stavebním zákonem. Takovýto způsob likvidace odpadních vod lze 
povolit jen zcela výjimečně z jednotlivých rodinných domů, na základě posouzení jejich vlivu 
na jakost podzemních vod. Nelze však připustit, že by tento způsob likvidace byl použit např. 
při plošné zástavbě rodinnými domy. Pak by bylo nutné konstatovat, že jde o porušení 
vodního zákona. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Textová část v příslušné kapitole byla opravena dle připomínky. 

4. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů: 

Součástí předloženého „Návrhu územního plánu Vavřinec“ je dokument „Územní plán 
Vavřinec – koncept, Část A, VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, Brno, 
listopad 2012“, zpracovaný řešitelským kolektivem v čele s autorizovanou osobou Doc. Ing. 
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arch. Jiřím Löwem. Vzhledem k tomu, že orgán ochrany přírody příslušný k vydání 
stanoviska dle § 77a odstavce 4 písmene x) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro lokality na území CHKO Moravský kras, Správa 
CHKO Moravský kras, ve svém stanovisku č.j. 01017/MK/2009, ze dne 30.06.2009, 
nevyloučil významný vliv koncepce na lokality soustavy NATURA 2000, mělo být součástí 
vyhodnocení vlivů územního plánu Vavřinec na životní prostředí také vyhodnocení vlivů této 
koncepce na lokality soustavy NATURA 2000. Toto vyhodnocení vlivů koncepce na lokality 
soustavy NATURA 2000 ale součástí vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí není. 
V textu je pouze několika větami uvedeno: „Území soustavy Natura 2000 nejsou záměry 
územního plánu Vavřinec dotčeny. Záměry Z21 RN a Z22 OS jsou navrženy ve II. zóně 
ochrany CHKO Moravský kras. Tyto záměry jsou převzaty z platného ÚP.“  

Dne 22.02.2013 obdržel krajský úřad stanovisko Správy CHKO Moravský kras k „Návrhu 
územního plánu Vavřinec“, č.j. 00201/MK/2013 S/00058/MK/2013, ze dne 18.02.2013, ve 
kterém orgán ochrany přírody příslušný k vydání stanoviska dle § 77a odstavce 4 písmene x) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pro 
lokality na území CHKO Moravský kras vyloučil významný vliv koncepce na lokality soustavy 
NATURA 2000.  

Krajský úřad tedy na základě dodatečného vyloučení vlivu koncepce na lokality soustavy 
NATURA 2000 nepožaduje doplnit vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí o 
vyhodnocení vlivů koncepce na lokality soustavy NATURA 2000.  

Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 
10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen SEA 
stanovisko) bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 
stavebního zákona Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, 
kopie stanovisek a připomínek k problematice životního prostředí.  

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému 
návrhu připomínky. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle ust. §50, odst.5) 
stavebního zákona je uvedeno v samostatné kapitole č. 1.3. 

B) stanovisko odboru dopravy   

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje za 
použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen stavební 
zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f), zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění 
(dále jen zákon) následující stanovisko k návrhu územního plánu a souhlasí  s řešením 
silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících požadavků:  

1. Podmínky využití ploch přiléhající ke krajským silnicím II. nebo III. třídy, ve kterých je 
přípustné realizovat chráněné prostory podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebudou z 
hlediska hlukové ochrany v územním plánu oslabovány.  

Odůvodnění  

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona 
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.  

1. Využití ploch přiléhajících k silnicím II. nebo III. třídy musí být z hlediska hlukové ochrany 
ošetřeno tak, aby nevznikaly nároky na omezování provozu na silnicích.  

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhovým převedením úseku silnice III/37440 mezi oběma 
napojeními na silnici III/37442 do místních komunikací.  
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KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního plánu, ovšem pouze při respektování požadavků 
uvedených ve výroku. Podle ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního zákona je toto 
stanovisko závazným podkladem pro opatření obecné povahy vydávané podle stavebního 
zákona. Stanovisko KrÚ JMK OD je platné pro obě řešené varianty návrhu místní 
komunikace pro připojení části Malé Veselice na silnici III/37440. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Výše uvedená připomínka byla zohledněna. 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje Krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 
území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost 
ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy 
v kompetenci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

Upozornění OÚPSŘ:  

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byly vydány 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu ze dne 21.06.2012, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné 
povahy – ZÚR JMK – zrušeno. Tato skutečnost je v územně plánovací dokumentaci 
zohledněna. OÚPSŘ upozorňuje pořizovatele na potřebu průběžného sledování právní 
situace ve věci ZÚR JMK v souvislosti s podanou ústavní stížností. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere upozornění na vědomí. 

5.1.2 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního 
řádu, Brno (dle §50 odst. 7 SZ)  

(stanovisko č.j. JMK 25792/2013 ze dne 03.04.2013) 

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, požádal ve smyslu § 50 odst. 7 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen stavební zákon), o vydání stanoviska krajského úřadu k návrhu ÚP Vavřinec. Krajský 
úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, sděluje 
po obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací a posouzení dle § 50 odst. 7 
stavebního zákona následující stanovisko: 

1. Základní údaje o návrhu ÚP Vavřinec 

Pořizovatel:  Městský úřad Blansko, Stavební úřad, oddělení územního plánování a 
regionálního rozvoje 

Projektant:   Urbanistické středisko Brno, spol. s .r.o., Příkop 8, 602 00  Brno 

Datum zpracování:  říjen 2012 (textová část datována listopad 2012) 

Řešené území:  katastrální území Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě, Suchdol 
v Moravském Krasu 

(součástí Suchdola je osada Nové Dvory) 

2. Posouzení návrhu ÚP Vavřinec z hlediska zajištění koordinace využívání území, 
zejména s ohledem na širší územní vztahy 
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Koncepce rozvoje území obce obsažená v návrhu ÚP zajišťuje koordinaci využívání území. 
Návrh ÚP Vavřinec vychází ze stávajícího funkčního uspořádání území, přírodních podmínek 
a širších vztahů. Jedná se o obec s dobrou vazbou na obec s rozšířenou působností Blansko 
i krajské město Brno (centra občanské vybavenosti). Obec je napojena na IDS 
Jihomoravského kraje. Zájem o bydlení ve Vavřinci je dán polohou obce v území s vysokým 
podílem rekreace v atraktivní krajině (CHKO Moravský kras). Obec tvoří 3 katastrální území 
a 4 místní části, v nichž je situována převážně obytná zástavba. Jižní část řešeného území 
kolem Pustého Žlebu je turistickým cílem Moravského krasu s převažující funkcí ochrany 
přírody. 

Navržená koncepce ÚP respektuje požadavek obce na přiměřený rozvoj všech místních 
částí. Hlavními rozvojovými plochami jsou plochy navazující na severu a západě na zástavbu 
Vavřince a plochy propojující zástavbu Veselice a Nové Veselice. Zástavbu v obci okrajově 
doplňují plochy rekreace hromadné i individuální, které jsou stabilizované. V Nových Dvorech 
je navržena dostavba lokality individuální rekreace. Jižně zástavby Vavřince je navrženo 
využít k rekreaci plochy kolem stávajícího rybníka, bez výstavby objektů. Plochy pro sport a 
tělovýchovu jsou stabilizované, hřiště u rybníka ve Veselici je řešeno formou rezervy. Je 
navrženo rozšíření ploch pro výrobu ve Veselici západním směrem. 

Severně místní části Vavřinec, vlevo od silnice III/37440, je navržena plocha pro nový hřbitov 
včetně parkoviště. Plocha je limitována trasami VTL plynovodů a jejich ochranných pásem. 

Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území sousedních obcí, vazby a 
požadavky na koordinaci jsou zejména v oblasti technické infrastruktury a územního systému 
ekologické stability. 

Základní komunikační skelet zastavěného i zastavitelného území tvoří silnice III. třídy, 
propojující místní části obce, řešeny jsou jejich dílčí úpravy beze změny trasování. Navrženy 
jsou nové místní komunikace pro dopravní obslužnost nových či stávajících lokalit bydlení a 
výroby. Cyklistická doprava bude využívat stávajících značených cyklotras, vedoucích po 
silnicích III. třídy a místních a účelových komunikacích. Pro další doplnění systému cyklotras 
je v ÚP navrhováno propojení Vavřince a Veselice. V řešeném území na k.ú. Nové Dvory se 
nachází část lanové dráhy od Punkevních jeskyní k hornímu můstku propasti Macocha. ÚP 
tuto dráhu respektuje a nenavrhuje žádné úpravy. 

Obec (místní části) je zásobena ze dvou samostatných vodovodů, s ohledem na horší kvalitu 
stávajících zdrojů je zásobování vodou v ÚP řešeno ze skupinového vodovodu Blansko s 
rozšířením vodovodních řadů do nových lokalit. Obec nemá soustavnou kanalizaci, místní 
části Vavřinec a Veselice mají jednotnou kanalizaci vyústěnou do vodotečí. Je navrženo 
vybudovat splaškovou kanalizaci a stávající kanalizaci využít jako dešťovou a to ve všech 
místních částech (s výjimkou Nových Dvorů, kde zůstane současný stav) a kanalizaci svést 
přes Češkovice na ČOV Blansko. Všechny místní části obce s výjimkou osady Nové Dvory 
jsou plynofikovány. Katastrem obce prochází VTL plynovod a obec je napojena ze severu 
přípojkami ukončenými regulační stanicí VTL/STL. Rozvody jsou středotlaké a jsou 
dostatečné i pro rozvojové lokality. ÚP navrhuje rozšířit stávající rozvody STL ve všech 
místních částech s výjimkou Nových Dvorů, kde zůstane současný stav. 

Řešeným územím neprochází vedení VVN. Pokrytí nároků na příkon v řešeném území 
zajišťuje napájecí vedení VN vyvedené z rozvodny 110/22 kV v Blansku. V návrhovém 
období bude, na základě požadavků výstavby na navržených plochách, provedeno přeložení 
sítě VN ve Veselici a přeložka trafostanice – posunutí v trase přípojky VN. Nová trafostanice 
je navržena ve Vavřinci. V návrhovém období ÚP bude ve Vavřinci, Suchdole, Veselici a 
Nových Dvorech provedeno rozšíření sítě NN do lokalit navržené zástavby. 

Za jednu z nejvýznamnějších hodnot území lze považovat jeho přírodní podmínky. Řešené 
území leží na pomezí Drahanské vrchoviny a Moravského krasu. Koncepce uspořádání 
krajiny respektuje charakteristické přírodní podmínky území a historicky utvářené způsoby 
využití krajiny. Součástí koncepce uspořádání krajiny v územním plánu je především 
rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému 
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ekologické stability, zabezpečení prostupnosti krajiny a vytvoření podmínek pro její rekreační 
využití. Koncepce zajišťuje rovnováhu mezi využíváním krajiny a její ochranou.  

V řešeném území se nacházejí skladebné části ÚSES nadregionálního a místního 
(lokálního) významu, regionální úroveň zastoupena není. Navržené vymezení ÚSES bylo 
navázáno na řešení ÚSES sousedních obcí (dle platných nebo projednávaných ÚPD), tato 
řešení plně respektuje. 

Koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury je koordinována s ohledem na 
širší územní vztahy. 

3. Posouzení návrhu ÚP Vavřinec z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 
a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené 
vládou České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20.07.2009 patří území obcí z ORP 
Blansko do rozvojové oblasti OB3 - Brno. Jedná se o velmi silnou koncentraci 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. Část obcí mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose 
OS9 Brno - Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. 
silnici I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260. Návrh řešení 
ÚP Vavřinec neomezuje budoucí využití dopravních koridorů řešených v PÚR ČR 2008. Kromě 
splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území nevyplývají pro obec Vavřinec z PÚR ČR 2008 žádné specifické požadavky. 

A) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) byly 
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21.06.2012, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo 
opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno. 

OÚPSŘ upozorňuje pořizovatele na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci 
ZÚR JMK v souvislosti s podanou ústavní stížností. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Stanovisko neobsahuje upozornění na nedostatky z hledisek zajištění koordinace využívání 
území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu 
s ÚPD vydanou krajem. V ÚP byl opraven výkres širších vztahů a textová část v odůvodnění 
dle připomínek pořizovatele uvedených v Pokynech. 

5.1.3 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí   

(stanovisko ze dne 08.03.2012, doručeno 06.02.2013) 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace 
posoudil návrh z hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a 
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu 
a ve věci vydává následující stanovisko: 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění platných předpisů, nemáme k předloženému návrhu 
Územního plánu Vavřinec ve smyslu § 18 citovaného zákona žádné připomínky. 

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. 
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
znění, nemáme k výše uvedenému návrhu Územního plánu Vavřinec námitek. 

Z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů sdělujeme, že nesouhlasíme s umístěním plochy parkoviště 
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označené jako DS (u sjezdovky) v katastrálním území Vavřinec na Moravě, z důvodu 
ochrany krajinného rázu dané lokality a zachování dochovaného stavu krajiny jako celku. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, 
nemáme námitek k návrhu Územního plánu Vavřinec. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu § 5 zákona č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k předloženému 
návrhu Územního plánu Vavřinec sdělujeme následující: 

 nesouhlasíme s umístěním ploch Z6 - bydlení individuální - venkovského typu - 
Vavřinec o záboru 0,89 ha, třídy ochrany II. Plochy Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z8 o celkové 
výměře 4,54ha na třídě ochrany II, určené pro bydlení individuální, jsou pro dané 
katastrální území dostačující. Zároveň upozorňujeme na metodický pokyn odboru 
ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. 
OOLP/1067/96, dle kterého odnímat zemědělskou půdu ze zemědělského půdního 
fondu na třídách ochrany I. a II. lze pouze výjimečně. 

 s umístěním ploch rezervy označené jako R1, R2 pro bydlení individuální, souhlasíme 
pouze za předpokladu, že pro navrhovaný účel budou uvolněny, až budou plně 
využity a zastavěny současně zastavitelné plochy a volné plochy v současně 
zastavěném území obce. Tuto podmínku požadujeme zapracovat do návrhu ÚP. 

 Nesouhlasíme s velikostí záboru plochy velikosti 1,43 ha, označené jako Z17 - 
bydlení individuální – venkovského typu – Nové Dvory, umístěné na třídě ochrany II. 
v katastrálním území Suchdol v Moravském krasu .Požadujeme plochu záboru 
zmenšit zarovnáním hranice se současně zastavěným územím obce, tak jak bylo 
projednáno na společném jednání o návrhu ÚP Vavřinec dne 31.1.2013. 
Upozorňujeme na metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva 
životního prostředí ze dne 1.10.1996 č.j. OOLP/1067/96, dle kterého odnímat 
zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu na třídách ochrany I. a II. lze 
pouze výjimečně. 

 K ostatním částem návrhu ÚP Vavřinec nemáme námitky. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Navrhovaná plocha dopravy DS u vleku byla vypuštěna. Byla opravena grafická i textová 
část (kap. A.4.2). 

Plocha Z6 byla vypuštěna, u rezervních ploch  R1 a R2 byla doplněna požadovaná 
podmínka využití – kap. A.9, plocha Z17 byla zmenšena dle uvedeného požadavku. V 
souvislosti se zmenšením plochy byla vypuštěna podmínka územní studie, která již nebude 
mít opodstatnění.  

5.1.4 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP Vavřinec. Rovněž neuplatnil požadavek do 
projednání návrhu Zadání ÚP Vavřinec. Návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s 
příslušným referentem, který s předloženým řešením souhlasil.  

5.1.5 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče  

(stanovisko ze dne 10.04.2012, doručeno 28.02.2013) 

Problematika památkové péče byla v návrhu - konceptu Územního plánu Vavřinec řešena v 
následujících kapitolách: 

A. Územní plán, řešení - koncept, A.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho 
hodnot, A.2.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 
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B. Odůvodnění řešení územního plánu - konceptu, B.7 Komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení a variant, B.7.1 Odůvodnění urbanistické koncepce řešení, B.7.9 Soulad s požadavky 
na ochranu civilizačních a přírodních hodnot území. 

V katastru obce se nachází 1 památkový objekt – jedná se o nemovitou kulturní památku, 
zříceninu hradu Blansek, rejstř. č. 24051/7-623 ÚSKP. 

V návrhu - konceptu Územního plánu Vavřinec byly zohledněny požadavky z hlediska 
památkové péče a byla také zohledněna problematika archeologických nálezů ve smyslu 
§22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. 

K výše uvedenému návrhu Územního plánu Vavřinec nemáme jako příslušný orgán státní 
památkové péče další připomínky a námitky. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.1.6 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský krasj, 
Pobočka Blansko 

(stanovisko ze dne 19.02.2013, doručeno 20.02.2013) 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko k 
předloženému návrhu Územního plánu obce Vavřinec nemá námitek a uvádí následující: 

V katastrálním území Vavřinec na Moravě byla ukončena komplexní pozemková úprava 
(KPÚ). V rámci zpracování návrhu KPÚ byl schválen plán společných zařízení, ve kterém 
jsou navržena opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu 
půdního fondu, vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových 
vod a ochraně území před záplavami a opatření k tvorbě životního prostředí, zvýšení 
ekologické stability. 

Dle ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb., slouží výsledky pozemkových úprav jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Návrh ÚP byl zpracován nad aktuálním mapovým podkladem z roku 2013, kde byly pozemky 
již rozděleny dle KPÚ. V návrhu ÚP jsou navržena protierozní opatření a opatření k ochraně 
ZPF a zvýšení ekologické stability. 

5.1.7 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

(stanovisko ze dne 08.02.2013, doručeno 13.02.2013) 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.1.8 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní 
pracoviště Blansko 

(stanovisko ze dne 26.02.2013, doručeno 28.02.2013) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) 
jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 
písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50, odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), k návrhu územního plánu Vavřinec 
vydává stanovisko, ve kterém dle ustanovení § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, uplatňuje následující požadavek: 

v kapitole A.6.4. Zásady prostorového uspořádání sídla, včetně základních podmínek 
ochrany krajinného rázu uvést:  

 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.  

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

 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 tyto plochy musí být 
prokázáno, že hluková zátěž nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb, 
případně vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.  

 3) Původní znění  

Dle ust. § 4, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, souhlasíme s variantním 
řešením připojení Nové Veselice na silnici III/37440, pro obě varianty platí požadavek 2) 
neboť se jedná o plochy možných negativních vlivů.  

Upozorňuji, že pro ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je třeba uvést 
platnou legislativu, tj. nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které vstoupilo v platnost od 1. 11. 
2011.  

Pozn. Pořizovatele: Stanovisko obsahuje rozsáhlé odůvodnění, do kterého je možné 
nahlédnout ve spise u Pořizovatele. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

V kapitole A.6.4.1 „Zastavěné a zastavitelné území“ v podmínkách využití ploch z hlediska 
hluku a negativních účinků na ŽP byly zcela nahrazeny první dva body dle výše uvedeného 
znění, třetí bod byl ponechán v původním znění. 

5.1.9 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 
00 Brno   

(stanovisko ze dne 16.01.2013, doručeno dne 17.01.2013) 

Protože nejsou v k.ú. Vavřinec dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá 
MŽP OVSS VI z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání připomínek 
podání ve věci územního plánu obce připomínek a s jeho realizací souhlasí. Nejsou zde 
evidována poddolovaná území ani sesuvná území. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.1.10 ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16  

(stanovisko ze dne 21.01.2013, doručeno dne 23.01.2013)  
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V k.ú. Vavřinec není evidován žádný dobývací prostor. S ohledem na tuto skutečnost, zdejší 
úřad k návrhu ÚP Vavřinec nemá připomínek. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.1.11 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 
11015 Praha 1  

Dotčený orgán stanovisko ve stanoveném termínu nezaslal. V k.ú. Vavřinec nejsou dotčeny 
zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů. Rovněž zde nejsou evidována poddolovaná 
území ani sesuvná území. 

5.1.12 Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha1 

Dotčený orgán stanovisko ve stanoveném termínu nezaslal. 

5.1.13 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 

Dotčený orgán stanovisko ve stanoveném termínu nezaslal. 

5.1.14 Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha – Nové Město  

(stanovisko ze dne 27.02.2013, doručeno dne 28.02.2013) 

ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 
s předloženým návrhem územního plánu Vavřinec souhlasí. 

Odůvodnění: 

Stávající plochy a vedení technické infrastruktury jsou zachovány ve svých polohách. 
Stávající rozvody technické infrastruktury jsou v maximální možné míře respektovány. 
Vlastní obec a odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska současných požadavků na dodávku 
elektrické energie plně zajištěni. Rozsah stávajících distribučních sítí VN 22 kV je dostačující 
i pro návrhové období. 

ČR – SEI, upozorňuje účastníky řízení na platnost zákona č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních 
pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k 
zamezení nebo k zmírnění účinků případných havárií. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Ochranná a bezpečnostní pásma jsou zobrazena v Koordinačním výkrese. Stávající 
energetická zařízení nejsou návrhem ÚP dotčena. 

5.1.15 Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, Blansko 

(stanovisko ze dne 06.02.2013, doručeno dne 28.02.2013) 

Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras jako orgán ochrany přírody a dotčený orgán 
státní správy příslušný podle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění (dále jen zákon) obdržela oznámení společného jednání o návrhu Územního 
plánu Vavřinec. Toto jednání se konalo dne 31.1.2013. Zpracovatelem územního plánu je 
Atelier URBI, spol. s r.o., Chopinova 9, 630 00 Brno. 

Územní plán je zpracován pro celé správní území obce Vavřinec zahrnující místní části 
Vavřinec, Veselice, Suchdol a Nové Dvory a katastrální území Vavřinec na Moravě, Veselice 
na Moravě a Suchdol v Moravském krasu. 

Část území řešeného územním plánem Vavřinec zasahuje do Chráněné krajinné oblasti 
Moravský kras (dále jen CHKO) zřízené Výnosem ministerstva školství a kultury ze dne 
4.7.1956. V řešeném území se v CHKO nacházejí plochy l., II, a III. zóny CHKO dle zonace 
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odstupňované ochrany přírody schválené protokolem Ministerstvy životního prostředí ČR č.j. 
OOP 3180/94 ze dne 21.7.1994. Zasahují sem i další území zákonem zvláště chráněná a to: 

- Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy zřízená Vyhláškou Ministerstva životního 
prostředí č. 105/1997 Sb. ze dne 16.4.1997 

- Evropsky významná lokalita (dále jen EVL) Moravský kras CZ 0624130 zařazená do 
Národního seznamu NÁTURA 2000 

- Lokalita Podzemní Punkva zapsaná v roce 2004 na seznam mezinárodně 
významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy pod číslem 1413. 

Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je v řešeném území tvořen: 

- Nadregionálním biocentrem NRBC Pustý a Suchý žleb 
- a nadregionálním a lokálními biokoridory. 

A.2.2. Koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot: 

Prioritou je návrh ploch pro bydlení navazujících na stávající zástavbu a návrh veřejných 
prostranství a technické infrastruktury. Respektován je požadavek na přiměřený rozvoj všech 
místních částí, nová zástavba hmotou ani významem nenaruší okolní prostředí. Občanská 
vybavenost bude doplněna vymezením plochy pro umístění hřbitova, pro výrobu a 
zemědělství bude rozšířen areál ve Veselici. Doplněna bude technická infrastruktura, 
odkanalizování je navrženo čerpáním splaškových odpadních vod do Obůrky s využitím ČOV 
Blansko. V zástavbě jsou stabilizovány plochy veřejné zelené a přechod zástavby do krajiny 
tvoří zahrady (zeleň soukromá a vyhrazená). 

A.3.1. Návrh urbanistické koncepce řešení: 

ÚP Vavřinec stanovuje urbanistickou koncepci řešení zástavby obce na období cca 15 let. 
Základní komunikační skelet zastavěného i zastavitelného území tvoří silnice III. třídy - jsou 
navrženy směrových, šířkových a výškových poměrů beze změny trasy. Nové připojení 
místní komunikace z Malé Veselice na silnici III. třídy je navrženo variantně. Hlavní rozvojové 
plochy byly navrženy ve Vavřinci a ve Veselici jako propojení zástavby Veselice s Novou 
Veselící. Plochy pro obytnou zástavbu jsou navrženy i v Suchdole a Nových Dvorech. V 
Nových Dvorech je navržena dostavba stávající chatové lokality. Je navrženo upravit prostor 
okrouhlé návsi a prostor pod požární nádrží ve Vavřinci. 

A.3.2. Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby: 

Plochy bydlení v rodinných domech v CHKO: 

- Vavřinec Z 6, Z 7 a Z 8 - bydlení venkovského typu 
- Veselice Z 11 - bydlení venkovského typu 
- Suchdol Z 15 a Z 16 - bydlení venkovského typu 
- Nové Dvory Z 17 a Z 19 - bydlení venkovského typu 

Plochy rekreace v CHKO Vavřinec: 

- Z 21 rekreace na plochách přírodního charakteru 
- Nové Dvory Z 20 dostavba chatové lokality 

A.4. Koncepce veřejné infrastruktury: 

Plochy občanské vybavenosti v CHKO: 

- Vavřinec - Z 23 hřbitov 
- Nové Dvory Z 22 hřiště 

A.4.2. Koncepce dopravní infrastruktury: 

Územní plán navrhuje převedení úseku silnice III/37440 mezi oběma napojeními na silnici 
III/37442 do místních komunikací. Trasa nového napojení Malé Veselice leží mimo území 
CHKO. 
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A.4.3. Vodní hospodářství: 

Územní plán navrhuje: 

- rozšíření dvou menších ploch na bezejmenném potoce nad Suchdolem včetně 
úpravy stávající vodní plochy jako součást zeleně přírodní 

- úpravu vodní plochy pod Vavřincem k rekreaci 

A.4.3.2. Zásobování vodou: 

Územní plán navrhuje: 

- zajistit zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Blansko - trasa napojení 
je navržena mimo území CHKO. 

A.4.3.3. Odkanalizování území: 

Územní plán navrhuje: 

- splaškové odpadní vody z místních částí Vavřinec, Veselice a Suchdol svést přes 
Češkovice na čistírnu odpadních vod Blansko 

- do doby realizace splaškové kanalizace navrhovat u nových a rekonstruovaných 
objektu domovní čistírny odpadních vod se vsakem na vlastním pozemku společně 
se srážkovými vodami 

- likvidaci srážkových vod řešit vsakem na vlastním pozemku. 

A.5. Koncepce uspořádání krajiny: 

Územní plán obsahuje územní systém ekologické stability krajiny včetně podmínek využití 
ploch. 

Návrh protierozních opatření - zatravnění je převzat z Plánu společných zařízení 
komplexních pozemkových úprav. 

Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vybudování rybníčků na svodnici 
severozápadně Suchdola na plochách přírodní zeleně. 

A.6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití včetně 
základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

A.6.2.2. Rekreace individuální: 

Doplnění stávající lokality v Nových Dvorech. 

Správa CHKO Moravský kras požaduje: 

- plochu Z 20 přeřadit do ploch zeleně soukromé a vyhrazené (ZS). 

Odůvodnění: 

V souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Vavřinec - osada Nové Dvory bylo v 
lokalitě již povoleno a realizováno několik chat. Nemělo by se tedy jednat o novou chatovou 
lokalitu (novou plochu s rozdílným způsobem využití) v území, ale pouze o dostavbu, jak je 
správně uváděno v textové části návrhu územního plánu. Citovaný územní plán je platný od 
roku 2002. V roce 2007 byl zpracován Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Moravský 
kras na období let od 2007 do 2016. Plán péče byl schválený Protokolem Ministerstva 
životního prostředí č.j. 14348/ENV/07 ze dne 26.2.2007 a je základním oborovým 
koncepčním dokumentem pro rozhodování orgánu ochrany přírody v území. V tomto plánu 
péče je jedním z cílů ochrany přírody a krajiny v oblasti výstavby stanoveno nepovolování 
výstavby nových chat s výjimkou dostavby ve stávající chatové lokalitě Skalka v k.ú. Ochoz u 
Brna. Plán péče není pro stavebníky závazný, podmínky vněm stanovené se stávají 
závaznými jejích promítnutím do územně plánovací dokumentace. Toto zajistit je povinností 
orgánu ochrany přírody. 



21 
 

Podmínky pro využití ploch zeleně soukromé a vyhrazené, které jsou stanovené v 
předloženém územním plánu, připouštějí umístění staveb a zařízeni, které svým 
charakterem odpovídají způsobu využívání ploch soukromých zahrad. 

A.6.2.2.3. Rekreace na plochách přírodního charakteru: 

Plocha pro každodenní rekreaci občanů v přírodním prostředí u Vavřineckého rybníka bez 
stavebních objektů. 

Správa CHKO Moravský kras požaduje: 

- pro plochu Z 21 vyloučit z přípustného využití veřejné tábořiště 

Odůvodnění: 

Veřejné tábořiště jako možný způsob využití plochy je sice uveden pouze v příkladném výčtu 
aktivit, přesto je zřejmé, že na této konkrétní ploše není v souladu se zájmy ochrany přírody. 
Na ploše ani v blízkém okolí není k dispozici hygienické zázemí pro provoz tábořiště a 
územní plán s výstavbou stavebních objektů nepočítá. Jedná se o území s krasovým 
podzemím s nejvyšší citlivostí na průsak znečištěných odpadních vod. 

A.6.2.3.3. Občanské vybavení - tělovýchova a sport: 

Hřiště v jižní části Nových Dvorů. 

Správa CHKO Moravský kras požaduje: 

- případné nadzemní objekty k obsluze hřiště na ploše Z 22 umísťovat v severní 
části plochy v návaznosti na stávající zástavbu. Jižní části plochy, oddělené 
prodloužením linie jihovýchodní hranice poslední zahrady pak ponechat v 
přírodním stavu. 

Odůvodnění: 

Na ploše navrženého hřiště se na v její jižní části nacházejí cenné biotopy trávníků T3, 4D - 
Suché širokolisté trávníky. Pravidelným kosením plochy může dojít ještě k postupnému 
zlepšování kvality. Trávníků, umístěním trvalých staveb by však došlo k jejich trvalému 
znehodnocení. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Výše uvedené připomínky byly zapracovány v příslušných kapitolách a grafické části. 

5.1.16 Správa CHKO Moravský kras, Svitavská 29, Blansko – EVL  

(stanovisko ze dne 18.02.2013, doručeno dne 21.02.2013) 

Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras jako orgán ochrany přírody a dotčený orgán 
příslušný podle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění (dále jen zákon) obdržela k vyjádření návrh Územního plánu Vavřinec a vyhodnocení 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Společné jednání se konalo 31.1.2013. 

Územní plán Vavřinec je zpracováván pro celé správní území obce zahrnující katastrální 
území Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě a Suchdol v Moravském krasu. Do řešeného 
území zasahuje Evropsky významná lokalita (dále jen EVL) Moravský kras (CZ0624130, 
ochrana krasových jevů a přírodě blízkých lesních i nelesních biotopů) zařazená do 
Národního seznamu NATURA 2000. Ve svém stanovisku k Zadání Územního plánu 
Vavřinec č.j. 01017/MK/2009 ze dne 30.6.2009 Správa CHKO nevyloučila možný významný 
vliv na EVL ve smyslu § 45 i) zákona. 

Na základě posouzení předloženého návrhu Územního plánu Vavřinec Správa CHKO 
Moravský kras shledala, že významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality ve smyslu § 45 i) zákona lze vyloučit. 

Odůvodnění: 
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Správní území obce Vavřinec zahrnuje místní části Vavřinec, Veselice, Suchdol a Nové 
Dvory. EVL Moravský kras se v některých místech blíží nebo je přímo v kontaktu se 
zastavěným územím. Ve stádiu zadání územního plánu nelze předjímat rozsah a umístění 
návrhových ploch rozvoje obce ani jejich přípustné využití. Nebylo proto možné případný 
významný vliv na EVL samostatné nebo ve spojení s jinými koncepcemi a záměry vyloučit. 

Předložený návrh územního plánu obsahuje konkrétní umístění a účel využití rozvojových 
ploch, jejich přípustné, podmínečné přípustné a nepřípustné využití i návrh ploch změn v 
krajině. Do EVL Moravský kras zasahuje pouze: 

- ve Vavřinci plocha Z 21 - rekreace na plochách přírodního charakteru 
- ve Vavřinci plocha veřejného prostranství bez kódu na severovýchodním okraji obce. 

Oběma plochám bude ponechán přírodní charakter. 

Správa CHKO posoudila rozsah ploch vzhledem k rozloze EVL, výskytu předmětů ochrany v 
těchto plochách a dále jejich přípustné a podmínečně přípustné využití. Velikost ploch 
dotčených záměry rozvoje obce je vzhledem k ploše EVL přesahující území CHKO Moravský 
kras minimální. Na ploše rekreace přírodního charakteru lze umísťovat jen stavby přípustné v 
nezastaveném území a to s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody. Stav přírodě 
blízkých nelesních ekosystémů, které jsou jedním z předmětů ochrany EVL bude rovněž 
ovlivněn minimálně. Významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality ve smyslu § 45 i) zákona proto lze vyloučit. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.1.17 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno  

(stanovisko ze dne 05.02.2013, doručeno dne 06.02.2013) 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v 
souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, 
Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a 
Bruntál, Frýdek–Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, 
Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce. 

Česká republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, jako věcně a místně 
příslušná ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jejímž jménem jedná 
ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany čj.2566/2007-

8764 ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. 

Vydává stanovisko: 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 

- OP RLP - Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle 
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a 
povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož 
jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu 
(včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení 
vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být 
výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 
dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Pro toto zájmové území Ministerstva obrany požadujeme upřesnění a doplnění textu v 
textové části návrhu územního plánu dle výše uvedených podmínek. V grafické části, 
v koordinačním výkresu je ochranné pásmo zakresleno, v legendě popsáno jako „OP 
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objektu významného pro obranu státu“. Nahraďte text „OP objektu významného pro 
obranu státu“ uvedený v legendě koordinačního výkresu textem „OP radiolokačního 
zařízení Ministerstva obrany“. Z koordinačního výkresu vypusťte text „celé k.ú. je 
situováno v OP radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“ uvedený pod legendou. 

Do správního území obce zasahují zájmová území Ministerstva obrany: 

- Koridory RR směrů - zájmová území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), která je nutno 
respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 
127/2005 o elektronických komunikacích. V koridoru s označením 50 lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska ČR – 
Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V koridoru s označením 100 lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě 
stanoviska ČR – Ministerstva obrany, zastoupeného VUSS Brno (dle ustanovení § 175 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. mapový podklad, 
ÚAP – jev 82.“ 

Pro tato zájmová území Ministerstva obrany požadujeme upřesnění a doplnění textu v 
textové části návrhu územního plánu dle výše uvedených podmínek. V grafické části, 
v koordinačním výkresu je zájmové území zakresleno, v legendě popsáno jako „OP 
komunikačního vedení“. Doplňte informaci, že se jedná o komunikační vedení 
Ministerstva obrany a rozdělte komunikační vedení dle zaslaného mapového 
podkladu. 

K předloženému návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu 
doplnění a úpravy textové i grafické části v souladu s tímto stanoviskem. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v 
rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Požadavek VUSS byl uveden v návrhu ÚP v kapitole A.4.5.3 „Radioreléové trasy“. Část textu 
týkající se zájmů Ministerstva obrany ČR byla dále uvedena v kapitole A.6.4.1. Dotčený 
orgán upozornil po veřejném projednání na chybný text kapitoly A.6.4.1 a dohodl se 
telefonicky s Pořizovatelem na úpravách v příslušných kapitolách. Po dohodě Pořizovatele a 
projektantky byla část textu týkající se zájmů obrany v kapitole A.4.5.3 „Radioreléové trasy“ z 
„Řešení ÚP“ vypuštěna a vložena do podkapitoly stejného názvu kapitoly B.8 „Komplexní 
zdůvodnění přijatého řešení“ v „Odůvodnění“. Dále byl vypuštěn text z „Řešení ÚP“ z kapitoly 
A.6.4.1. Koridory RR směrů a ochranné pásmo radiolokačního zařízení jsou limity využití 
území, které náležejí do Odůvodnění. Podmínky jejich využití vyplývají z jiných právních 
předpisů. 

Výše uvedené požadavky byly rovněž doplněny do grafické části odůvodnění. 

5.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 SZ (řízení o vydání 
územního plánu)  

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
(koordinované stanovisko) 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko) 
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 
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8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1 
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 
12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,  
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
14. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 
15. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnil ve stanovené lhůtě stanoviska 
k částem řešení, které byly změněny oproti společnému jednání o návrhu. 

5.2.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno (stanovisko ze dne 
31.10.2013) 

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované 
stanovisko:  

A) stanoviska odboru životního prostředí (OŽP)  

OŽP vydal k „Návrhu územního plánu Vavřinec“ stanovisko v rámci společného jednání 
podle ustanovení § 50 odst. 2 stavebního zákona v rámci koordinovaného stanoviska pod č. 
j. JMK 5575/2013, ze dne 27.02.2013. Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní 
prostředí „Návrh územního plánu Vavřinec“ bylo vydáno pod č. j. JMK 25795/2013 dne 
08.04.2013. Části řešení, které se od společného jednání změnily, jsou uvedeny v příloze 
tohoto stanoviska.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 
úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, 
k „Návrhu územního plánu Vavřinec“ uplatňuje následující stanoviska dle § 52 odst. 3 
stavebního zákona k částem řešení, které byly od projednání konceptu změněny:  

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

Přehled navržených změn od společného jednání, s ohledem na ochranu ZPF: 

Označení 
záboru 

Kód využití 
území 

Účel využití 
území 

katastrální 
území 

Celková 
výměra 
lokality (v ha) 

DRUH 
POZEMKU 

BPEJ/třída 
ochrany 

41 

 

BV 

 

Bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 

Vavřinec na 
Moravě 

 

0,21 

 

TTP 

 

54168/V. 

 

42 

 

BV 

 

Bydlení 
individuální 
venkovského 
typu 

Vavřinec na 
Moravě 

 

0,13 

 

Zahrada 

 

52511/II. 

 

 PV 

 

Plochy 
veřejných 
prostranství 

 

 2,15 

 

Orná, 
zahrada, 
sad, TTP 

 

51210/II. 
52911/II. 
54710/III. 
53211/IV. 
53214/V. 
53815/V. 
53816/V. 
53856/V. 
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V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona se uděluje souhlasné stanovisko s uvedenými 
návrhovými plochami předloženého „Návrhu územního plánu Vavřinec“ (změna po 
společném jednání). 

Krajský úřad jako orgán ochrany ZPF akceptuje výše uvedený zábor zemědělské půdy. 
Navrhované plochy 41, 42 byly po společném jednání nově doplněny. Jedná se o plochy 
navazující na zastavěné území. Plocha PV byla částečně zvětšena. V platnosti nadále 
zůstává předchozí stanovisko KrÚ, OŽP k Návrhu územního plánu Vavřinec, kterým byly 
odsouhlaseny ostatní návrhové plochy. 

K dalším částem změněným po společném jednání nemáme z hlediska ochrany ZPF 
připomínky. 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů: 

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. x) výše 
uvedeného zákona sděluje, že uplatnil v rámci koordinovaného stanoviska pod č. j. JMK 
5575/2013 ze dne 27.02.2013 stanovisko k „Návrhu územního plánu Vavřinec“ v tom smyslu, 
že na základě předchozího vyloučení významného vlivu tohoto ÚP (v části situované mimo 
území CHKO Moravský kras) na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další připomínky. I k 
částem řešení ÚP, které byly od uvedeného společného jednání změněny, zůstává toto 
stanovisko beze změny. 

Na území CHKO Moravský kras je příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO 
Moravský kras se sídlem v Blansku. 

3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  

OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší, příslušný podle ust. § 11 odstavce 2 písmene a) 
výše uvedeného zákona po posouzení předložené dokumentace souhlasí s „Návrhem 
územního plánu Vavřinec“.  

Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně 
ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje č. 
384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, 
oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických aromatických 
uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality ovzduší 
Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 11/2012.  

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

OŽP jako dotčený úřad příslušný dle ust. § 22 písm. e) zákona o posuzování vlivů vydal k 
vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí „Návrh územního plánu Vavřinec“ 
stanovisko č. j. JMK 25795/2013, ze dne 08.04.2013. Podmínky stanoviska byly 
zapracovány do návrhu územního plánu.  

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k částem řešení, 
které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Vavřinec“ připomínky.  

B) stanovisko odboru dopravy  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), za použití 
ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění (dále jen stavební zákon), a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f), zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon), uplatňuje v 
řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od společného 
jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v návrhu územního plánu.  
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Odůvodnění  

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona a § 4 odst. 2 stavebního zákona 
uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací 
dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
Změny dotýkající se řešení silnic II. a III. třídy respektují požadavky KrÚ JMK OD ze 
společného projednání návrhu ÚP.  

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 
území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost 
ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy 
v kompetenci odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 
nadřízený orgán podle stavebního zákona, nemá připomínky k částem řešení, které byly od 
předchozího veřejného projednání upraveny. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.2 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko ze 
dne 04.11.2013) 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené dokumentace 
posoudil návrh z hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a 
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu 
a ve věci vydává následující stanovisko: 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému návrhu 
Územního plánu Vavřinec ve smyslu § 18 citovaného zákona žádné připomínky. 

Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle § 79 odst. 4 písm. 
b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,, nemáme k výše uvedenému návrhu Územního plánu Vavřinec 
připomínky. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších 
předpisů, nemáme připomínky k návrhu Územního plánu Vavřinec. 

Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k výše uvedenému návrhu Územního plánu 
Vavřinec připomínky. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k návrhu 
Územního plánu Vavřinec žádné připomínky. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.3 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

Stanovisko neuplatnil. 



27 
 

5.2.4 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče 

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.5 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Blansko (stanovisko ze dne 05.11.2013) 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko 
nemá z hlediska pozemkových úprav připomínky k návrhu Územního plánu Vavřinec. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.6 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.7 Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) 
jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona c. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále také „zákon c. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 
písm. j) zákona c. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 52 odst. (3) zákona c. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona c. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní rád“), k částem řešení, které byly od 
společného jednání změněny vydává stanovisko: 

S částmi řešení, které byly změněny od společného jednání o Návrhu územního plánu 
Vavřinec, se souhlasí. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.8 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   

Protože nejsou v k.ú. Vavřinec dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá 
MŽP OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci 
návrhu územního plánu obce připomínek a s jeho realizací souhlasí. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.9 ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 

Podle evidence dobývacích prostorů, vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 
odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v 
platném znění, v k.ú. Vavřinec, okres Blansko, není evidován žádný dobývací prostor. S 
ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 cit. zákona č. 44/1988 Sb., 
v platném znění, zdejší úřad k návrhu Územního plánu Vavřinec nemá připomínek. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 
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5.2.10 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 
Praha 1 

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.11 Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1. 

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.12 Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,  

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.13 Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 

Stanovisko neuplatnil. 

5.2.14 Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 

Předložený Návrh územního plánu Vavřinec respektuje požadavky Správy CHKO Moravský 
kras stanovené v citovaných stanoviscích. K popsaným změnám, které byly zahrnuty do 
návrhu územního plánu v průběhu jeho projednávání, nemá Správa CHKO dalších 
připomínek a s návrhem územního plánu Vavřinec souhlasí. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Pořizovatel bere na vědomí. 

5.2.15 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, 
Brno 

Stanovisko neuplatnil. Na základě telefonické domluvy zástupce VUSS a Pořizovatele byla 
doplněna textová část řešení a Odůvodnění dle připomínek dotčeného orgánu uplatněných 
ke společnému jednání. 

5.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §53 SZ, odst.1 (připomínky 
a námitky) 

Dle ustanovení § 53, odst.1) Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP.  

Vyhodnocení Pořizovatel zaslal dle § 53, odst.1) SZ dotčeným orgánům a krajskému úřadu a 
vyzval je, aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska.  

Vyhodnocení zaslal Pořizovatel níže uvedeným dotčeným orgánům: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 
4. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště 
Blansko 
7. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   
8. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 
9. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město 
10. Správa CHKO Moravský Kras, Svitavská 29, Blansko 
11. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 
 
Z výše uvedených dotčených orgánů zaslal stanovisko pouze Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Městský úřad Blansko, Odbor životního 
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prostředí, Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko, Státní energetická inspekce, Správa 
CHKO Moravský Kras a Krajská hygienická stanice JMK. Všechna stanoviska byla 
souhlasná. Dotčené orgány souhlasily s vyhodnocením. Správa CHKO MK pouze 
požadovala doplnění podmínek do textové části, což bylo splněno. 

6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ, 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí bylo zpracováno společností Löw a 
spol,. s.r.o. Brno  v listopadu 2012. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 
území vypracoval Atelier URBI, spol. s r.o..  

Závěry dokumentů, byly zapracovány do Pokynů a následně zohledněny v návrhu ÚP.  

6.1 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území  

Z hlediska možných dopadů na vyváženost vztahu územních podmínek udržitelného rozvoje 
území bylo hodnoceno 

 posílení hospodářského pilíře: možnost rozvíjet výrobu, občanskou vybavenost i 
potenciál ploch pro výrobu, tak především podmínkami pro využití ploch venkovského bydlení 

– připouští se výstavba penzionů apod.), lze tak zvýšit počet pracovních příležitostí v obci, 

 životní prostředí: koncept ÚP řeší ochranu nejhodnotnějších částí (ZCHÚ, VKP), 
vytváří podmínky pro snižování nebezpečí eroze, 

 soudržnost společenství: konceptem ÚP se sleduje zachování příznivých podmínek 
pro bydlení i rekreaci, 

Posílením pilíře hospodářského a ochranou životního prostředí a soudržnosti společenství 
vytváří ÚP předpoklady pro budoucí vyváženost pilířů. 

Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení: 

 zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného 
území, 

 předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích. 

Z výše zmíněného vyplývá několik rizik a ohrožení, které se ÚP snaží eliminovat. Jsou to 
zejména problémy půdní eroze (koncept přebírá řešení z komplexních pozemkových úprav a 
navrhuje část orné půdy k zatravnění – zejména údolnice, dále pásy v delších svazích), 
retenční schopnosti krajiny (v ÚP je umožněna realizace nových vodních ploch a trvalých 
kultur), zábor volné krajiny a kvalitních půd (ÚP navrhuje rozvoj zástavby pouze v návaznosti 
na stávající zastavěné území, částečnému dotčení kvalitní zemědělské půdy nelze předejít 
vzhledem k umístnění stávající zástavby – v případě návrhu na méně kvalitních půdách 
dochází zase ke střetu s ochranou přírody, k dotčení lesních pozemků nedojde). Další 
ohrožení představuje intenzifikace výroby (negativní vliv nárůstu nákladní dopravy lze řešit 
pouze výběrem takové provozovny, která nevyžaduje intenzivní nákladovou dopravu) a 
přílišný rozvoj individuální rekreace na úkor volné krajiny (ÚP navrhuje upřednostnit využití 
starší zástavby v obci na chalupy, objekty individuální rekreace jsou doplněny pouze v 
prolukách v Nových Dvorech), střet cyklistické dopravy s ochranou přírody (ÚP navrhuje 
případné doplnění cyklostezky pouze mezi Vavřincem a Veselicí) a nedostatek investic (ÚP 
navrhuje úsporné řešení napojení na Skupinový vodovod Blansko a odkanalizování na ČOV 
Blansko společnou trasou. V tomto případě je ze dvou variant připojení obce Vavřinec na 
Skupinový vodovod Blansko upřednostněna varianta navazující na řešení v platném ÚP 
Blansko). 

Rozvojové lokality a jejich možný dopad na území: 

bydlení: lokality ve Vavřinci – zabírají půdy II. třídy ochrany, lokality však navazují na 
zástavbu obce a lze je v území považovat ze stěžejní; jsou situovány „v proluce“ mezi starou 
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a novou zástavbou severně centra obce a dále mezi zástavbou a navrženou místní 
komunikací do Petrovic západně centra obce (komunikace nahrazuje nevyhovující úzké a 
nepřehledné spojení, vedené za humny a její trasa je zohledněna v KPÚ). Na pozemcích 
jihozápadně centra pod silnicí III. třídy mají zájem o výstavbu jejich vlastníci. 

Lokalita v Nových Dvorech - zábor půdy II. třídy ochrany, lokalita však navazuje na zástavbu 
místní části, částečně se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce a je variantou k 
požadovanému rozvoji Nových Dvorů jižním směrem, což by mělo negativní dopad na 
chráněnou lipovou alej. 

rekreace: rozvoj rekreace individuální je omezen na Nové Dvory (proluky), dále se uvažuje 
spíše s tím, že trendem bude využití staré zástavby pro chalupaření. 

výroba: návrhové plochy v severní části Veselice jsou dopravně napojitelné pouze na silnice 
III. třídy vedené stávající zástavbou, zatížení hlukem z dopravy by nemělo být výrazné, 
výrazné by mělo být naopak posílení ekonomického rozvoje obce (vznik nových pracovních 
příležitostí), negativní vliv by tyto areály mohly mít na životní prostředí – ÚP doporučuje 
alespoň plochy ochranné a izolační zeleně po obvodu areálu pro lepší zapojení do krajiny i 
sídla. 

6.2 Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí 

Územní plán Vavřinec v jedné variantě byl posouzen v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 
Sb. v platném znění. Plochy s identifikovaným významným (kladným i záporným) vlivem na 
životní prostředí či zdraví obyvatelstva se staly hlavním předmětem SEA hodnocení a byla 
navržena případná zmírňující opatření. 

Dále bylo prověřeno, zda územní plán je v souladu s nadřazenými strategickými dokumenty 
Jihomoravského kraje. 

Návrhové plochy byly hodnoceny podle funkce: plochy bydlení, plochy rekreace, plochy 
občanského vybavení, plochy smíšené obytné, plochy dopravní infrastruktury, plochy výroby 
a skladování, plochy zeleně přírodní, plochy zemědělské (trvalé travní porosty). Hodnocen 
byl jejich vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, a také pravděpodobný vývoj 
řešeného území bez jejich uskutečnění a srovnání variant. 

Hodnocení vlivu na životní prostředí bylo provedeno separátně dle složek životního prostředí 
(ovzduší, voda, půda, příroda a krajina, biota). Intenzita nalezeného vlivu byla hodnocena ve 
stupnici jako: významný vliv, mírný vliv až zanedbatelný vliv. 

Vliv na veřejné zdraví bylo rámcově posuzováno s ohledem na imisní a hlukové zatížení a 
radonové ohrožení. 

Každá rozvojová plocha byla podrobena hodnocení spočívající v posouzení kvality životního 
prostředí v okolí záměru před realizací, identifikace významných vlivů plynoucí z realizace 
záměru, návrhu opatření pro vyloučení či zmírnění negativních vlivů a doporučení či 
nedoporučení realizace (případně návrh varianty alternativní). 

Území soustavy Natura 2000 nejsou záměry územního plánu Vavřinec dotčeny. Záměry Z21 
RN a Z22 OS jsou navrženy ve II. zóně ochrany CHKO Moravský kras. Tyto záměry jsou 
převzaty z platného ÚP. 

Z hlediska komplexního zhodnocení konceptu územního plánu Vavřinec a vzhledem k 
současnému a výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke 
všem souvisejícím skutečnostem, lze konstatovat, že Koncept územního plánu Vavřinec 
bude akceptovatelný za předpokladu uskutečnění následujících opatření: 

Plochy pro bydlení – venkovského typu (BV) 

Doporučená opatření: 
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 u záměru pro bydlení navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob 
likvidace odpadních vod, 

 prověřit střet s investicí do půdy, případně technicky i právně dořešit, 

 přehodnotit poměrně velkou plochu záboru ve tř. ochrany II. (tyto plochy jsou však 
zvažovány dlouhodobě, byly součástí platné ÚDP obce, navazují na stávající 
zástavbu, která je též na chráněných půdách). 

Plochy rekreace individuální (RI) 

Doporučená opatření: 

 u záměru pro rekreaci navrhnout likvidaci odpadních vod. 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 

Doporučená opatření: 

 u záměru pro rekreaci navrhnout likvidaci odpadních vod, 

 prověřit střet s investicí do půdy, případně technicky i právně dořešit. 

Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) 

Doporučená opatření: 

 u záměru navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů. 

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) 

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována, lze souhlasit bez výhrad. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Doporučená opatření: 

 u záměru pro bydlení v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala 
negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, 
navrhnout způsob likvidace odpadních vod. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

Doporučená opatření: 

 u záměru pro dopravu v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala 
negativní ovlivnění odtokových poměrů. 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) 

Doporučená opatření: 

 výrobní areály navrhnout a realizovat tak, aby byly minimalizovány potenciální 
negativní vlivy na krajinný ráz, v navrhovaných v plochách realizovat jako 
kompenzační opatření izolační zeleň, 

 u záměru navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 
poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob likvidace 
odpadních vod. 

Plochy zeleně přírodní (ZP) 

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována, lze souhlasit bez výhrad. 
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Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) 

Doporučená opatření: 

 opatření nejsou navrhována, lze souhlasit bez výhrad. 

Plochy veřejných prostranství (PV) 

Doporučená opatření: 

 navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a 
zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob likvidace odpadních vod, 

 prověřit střet s investicí do půdy, případně technicky i právně dořešit. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

K vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí bylo uplatněno stanovisko KÚJMK ze dne 
08.04.2013 pod č.j. JMK25795/2013. Podmínky vyplývající z tohoto stanoviska jsou uvedeny 
v kap. 1.2 Vyhodnocení. 

6.3 Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura 2000  

Samostatné vyhodnocení nebylo zpracováno, neboť území soustavy Natura 2000 nejsou 
záměry územního plánu Vavřinec dotčeny. Záměry Z21 RN a Z22 OS jsou navrženy ve II. 
zóně ochrany CHKO Moravský kras. Tyto záměry jsou převzaty z platného ÚP. 

7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

STAVEBNÍHO ZÁKONA, VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO 

PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, 

(č.j. JMK 25795/2013 ze dne 08.04.2013) 

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu 
Vavřinec podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) 
vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí (dále jen 
krajský úřad) jako věcně a místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. 
e) zákona. 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název koncepce: Návrh územního plánu Vavřinec 

Charakter a rozsah koncepce: 

Návrh ÚP Vavřince byl rozpracován ve variantách, které byly dne 24.10.2012 prodiskutovány 
s Radou obce, následně byla dle rozhodnutí Rady rozpracována jen jedna varianta 
koncepce. Varianty tak zůstaly jen v některých částech řešení dopravní a technické 
infrastruktury. 

Hlavními urbanistickými funkcemi řešeného území jsou funkce obytná, obslužná, výrobní 
(plochy pro podnikání) a částečně rekreační. 

Návrh ÚP Vavřinec kontinuálně navazuje na platný územní plán. 

Je navrženo toto funkční využití ploch: 

1. Plochy bydlení 

Plochy pro výstavbu jsou vymezeny dle požadavků vlastníků pozemků se zájmem o 
výstavbu a korigovány dle projednání s představiteli obce. Teoreticky je možný nárůst počtu 
obyvatel o cca 250. Novou výstavbou však bude řešeno i navýšení standardu obytných ploch 
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stávajících obyvatel. Rozvojové plochy pro bydlení hromadné v bytových domech nejsou 
navrhovány. 

Rozvojové plochy pro bydlení individuální v rodinných domech: 

Z1 – Z8 bydlení v rodinných domech – lokality v místní části Vavřinec 

Z9 – Z11 bydlení v rodinných domech – lokality v místní části Veselice 

Z12, Z13 bydlení v rodinných domech – lokality vypuštěny při projednání návrhu ÚP 
Vavřinec s vedením obce 

Z14 bydlení v rodinných domech – lokalit a Malá Veselice 

Z15, Z16 bydlení v rodinných domech – lokality Suchdol 

Z17, Z19 bydlení v rodinných domech – lokality Nové Dvory, sloučeno s lokalitou Z18 

2. Plochy pro rekreaci 

Hlavním úkolem vyplývajícím pro řešené území (OB3 - rozvojová oblast Brno) z Politiky 
územního rozvoje (2008) je vytvoření podmínek pro rozvoj rekreačního potenciálu. Jsou 
zachovány stávající plochy rekreace hromadně i individuální. 

Nově navržené plochy: 

Z20 rekreace individuální – Nové Dvory 

Z21 rekreace na plochách přírodního charakteru Vavřinec (úprava ploch ke koupání u 
rybníka) 

ÚP umožňuje situování ubytovacích zařízení i v plochách bydlení (dle podmínek pro 
výstavbu, např. formou penzionů). 

ÚP chrání přírodní hodnoty v CHKO Moravský kras. 

3. Plochy výroby 

Územní plán navrhuje rozšíření ploch pro výrobu v souladu s dosud známými záměry. 

Výroba a skladování – průmysl 

Plochy lehké průmyslové výroby a skladování s případným negativním vlivem za hranicí 
vlastních pozemků: 

Z28 rozšíření ploch výroby ve Veselici západním směrem. 

Zemědělská výroba 

Je omezena na stávající plochu severně Suchdola (dříve ovčín). 

Lesní hospodářství 

Hospodaření v lesích není územím plánem zásadně ovlivněno. Vymezení ÚSES na lesních 
pozemcích se pravděpodobně promítne do dřevinné skladby některých lesních porostů - 
změna ve prospěch geograficky původních dřevin. Nové plochy lesa nejsou navrhovány. 

4. Sídelní zeleň 

Součástí koncepce rozvoje obce v zastavěném území a v zastavitelných plochách je ucelený 
systém sídelní zeleně tvořený jednak samostatně vymezenými plochami zeleně, jednak 
zelení zastoupenou v rámci jiných ploch. Převážná část ploch systému sídelní zeleně je v 
sídlech venkovského typu tvořena zahradami, které jsou ale zahrnuty do obytných ploch, 
fixovány jsou stanovením koeficientu zastavění. 

Samostatně jsou v zastavěném území vymezeny tyto plochy zeleně: 

· ZV - zeleň veřejná 

· ZS - zeleň soukromá a vyhrazená 
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· ZP – zeleň přírodní 

Návrh ÚP řeší technickou a dopravní infrastrukturu na potřebné úrovni. Jsou respektovány 
veškeré přírodní, kulturní a urbanistické hodnoty a také limity využití území dle ÚAP ORP 
Blansko. 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území): 

kraj:     Jihomoravský 
okres:     Brno-venkov 
obec:     Obec Vavřinec 
k.ú.  Vavřinec na Moravě, Veselice na Moravě a Suchdol v 

Moravském krasu 
 
Předkladatel koncepce:  Městský úřad Blansko 
IČ předkladatele:   00279943 
Sídlo předkladatele:  nám. Svobody 3, 678 24 Blansko 
 
II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ 

Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území: 

Doc. ing. arch. Jiří Löw, LÖW & spol.,s.r.o., Vranovská 102, Brno, osoba oprávněná pro 
posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., osvědčení č.j. 
3745/595/OPV/93, ze dne 22.06.1993, je platné do 31.12.2016. 

Návrh zadání 

Návrh zadání územního plánu Vavřinec byl odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje (dále jen krajský úřad) předložen dne 29.05.2009. Dne 17.06.2009 
bylo pod č.j. JMK 76565/2009 vydáno koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon) k Návrhu zadání územního plánu Vavřinec. Následně vydal krajský úřad 
doplňující stanovisko č.j. JMK 96947/2009, ze dne 08.07.2009 se závěrem, že uplatňuje 
požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Vavřinec na životní prostředí. 

Návrh územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Krajský úřad obdržel dne 15.01.2013 oznámení o projednání návrhu územního plánu 
Vavřinec ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivů koncepce na 
životní prostředí (dále též SEA hodnocení). Společné jednání se uskutečnilo dne 31.01.2013 
v Blansku. Krajský úřad dne 27.02.2013 pod č.j. JMK 5575/2013 vydal stanovisko podle § 50 
odst. 2, ve kterém byl mj. udělen souhlas podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF. Žádost o stanovisko k hodnocení vlivů na životní prostředí spolu s vyjádřeními 
dotčených subjektů obdržel krajský úřad od pořizovatele územního plánu dne 06.03.2013. V 
rámci veřejného projednání Návrhu územního plánu Vavřinec byly podány námitky a 
připomínky veřejnosti, které se v některých částech okrajově dotýkají problematiky životního 
prostředí, avšak nemohou mít dopad na závěry SEA hodnocení. 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

Vyhodnocení vlivů územního plánu Vavřinec na životní prostředí a udržitelný rozvoj bylo 
zpracováno v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce  

Realizací Návrhu ÚP v předložené podobě mohou být více či méně ovlivněny různé složky 
životního prostředí, především díky záborům přírodních ploch, zemědělských půd a také 
působením polutantů vznikajících v dopravě nebo ve výrobě. Nezanedbatelné mohou být 
také hlukové emise v blízkosti nových komunikačních tras v zájmovém území.  
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Realizace záměrů v plochách vymezených ÚP může mít dopad na půdu jejím zastavěním a 
přeměněním z ploch stabilizovaných na plochy antropogenizované. Tyto zábory mohou vést 
ke snížení biologické rozmanitosti snížením druhové pestrosti a ovlivněním druhové skladby 
fauny i flory. Některé záměry mohou negativně ovlivnit i kvalitu povrchových i podzemních 
vod, především výstavba v blízkosti vodotečí či použití vodotečí jako recipientů plánované 
ČOV. K omezení uvedených negativních vlivů byla navržena opatření, která jsou 
zapracována do územního plánu Vavřinec.  

Vliv navrhovaného ÚP na klima, hmotné statky a kulturní památky může být jen nepatrný, ve 
většině případů navrhovaných změn nulový.  

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)  

Byly identifikovány kladné i záporné vlivy územního plánu Vavřinec na složky životního 
prostředí a zdraví obyvatelstva.  

Hodnoceny byly všechny rozvojové plochy vymezené územním plánem. Při vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí bylo přihlédnuto k funkčnímu využití posuzovaných ploch 
vymezených současným platným územním plánem včetně jeho změn. Posuzovány v 
procesu SEA byly plochy v kategorii „navrhované“. Hodnocení jednotlivých ploch a koridorů 
vychází z textové a grafické části návrhu územního plánu Vavřinec a informací o jednotlivých 
plochách poskytnutých zpracovatelem ÚP.  

Návrhy funkčního využití jednotlivých ploch byly hodnoceny z hlediska, zda a jakým 
způsobem přispívají k ovlivnění problémů, stavu a trendů vývoje klíčových témat životního 
prostředí a udržitelného rozvoje a zda jsou v souladu s cíli ochrany životního prostředí, 
schválených v koncepčních dokumentech vnitrostátní úrovně.  

Na základě vyhodnocení vlivů jednotlivých navrhovaných ploch územního plánu na složky 
životního prostředí a zdraví obyvatel byla stanovena tato doporučení:  

Plochy akceptovatelné bez podmínek:  

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) – Z23,  

Plochy zeleně přírodní (ZP) – K29 a K30  

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) – K31, K32, K33, K34, K35, K36, K37, K38, K39 a 
K40 

Plochy akceptovatelné s podmínkami: 

Plochy pro bydlení – venkovského typu (BV) – Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, 
Z14, Z15, Z16, Z17, Z19 

Plochy rekreace individuální (RI) – Z20 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) – Z21 

Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) – Z23 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) – Z24 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) – Z25, Z26, Z27 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) – Z28 

Plochy veřejných prostranství (PV) 

Na základě výsledků hodnocení byly navrženy úpravy či vyloučení některých navrhovaných 
ploch ÚP Vavřinec (plochy Z12, Z13 a Z18) a byly definovány podmínky a doporučení pro 
realizaci záměrů na plochách ostatních s cílem předejít případným negativním vlivům na 
životní prostředí, zejména proto, že u části ploch byla SEA posuzovatelem navržena 
doporučení pro realizaci s cílem předejít negativním vlivům na životní prostředí či posílit 
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pozitivní vlivy na životní prostředí. Tyto podmínky směřují k implementaci jednotlivých návrhů 
funkčního využití území, a to prostřednictvím realizace konkrétních záměrů: 

Plochy pro bydlení – venkovského typu (BV) 

Doporučená opatření: 

– u záměru pro bydlení navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 
odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob likvidace 
odpadních vod, 

– prověřit střet s investicí do půdy, případně technicky i právně dořešit, 

– přehodnotit poměrně velkou plochu záboru ve tř. ochrany II. (tyto plochy jsou však 
zvažovány dlouhodobě, byly součástí platné ÚDP obce, navazují na stávající zástavbu, která 
je též na chráněných půdách). 

Plochy rekreace individuální (RI) 

Doporučená opatření: 

– u záměru pro rekreaci navrhnout likvidaci odpadních vod. 

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) 

Doporučená opatření: 

– u záměru pro rekreaci navrhnout likvidaci odpadních vod, prověřit střet s investicí do půdy, 
případně technicky i právně dořešit. 

Plochy občanského vybavení – sport a tělovýchova (OS) 

Doporučená opatření: 

– u záměru navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů. 

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH) 

Doporučená opatření: 

– opatření nejsou navrhována, lze souhlasit bez výhrad. 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV) 

Doporučená opatření: 

– u záměru pro bydlení v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob 
likvidace odpadních vod. 

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) 

Doporučená opatření: 

– u záměru pro dopravu v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 
ovlivnění odtokových poměrů. 

Plochy výroby a skladování – lehký průmysl (VL) 

Doporučená opatření: 

– výrobní areály navrhnout a realizovat tak, aby byly minimalizovány potenciální negativní 
vlivy na krajinný ráz, v navrhovaných v plochách realizovat jako kompenzační opatření 
izolační zeleň, 

– u záměru navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů 
a zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob likvidace odpadních vod. 

Plochy zeleně přírodní (ZP) 
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Doporučená opatření: 

– opatření nejsou navrhována, lze souhlasit bez výhrad. 

Plochy zemědělské – trvalé travní porosty (NZt) 

Doporučená opatření: 

– opatření nejsou navrhována, lze souhlasit bez výhrad. 

Plochy veřejných prostranství (PV) 

Doporučená opatření: 

– navrhnout opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a 
zachovala vsak povrchové vody do půdy, navrhnout způsob likvidace odpadních vod, 

– prověřit střet s investicí do půdy, případně technicky i právně dořešit. 

V rámci procesu posouzení vlivů ÚP Vavřinec na životní prostředí (SEA) nebyly zjištěny 
závažné záporné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Posuzovaná koncepce po své 
realizaci bude mít kladný vliv na část složek životního prostředí i zdraví obyvatel. 

Posuzovaná koncepce je v souladu s cíli ochrany životního prostředí na celostátní i krajské 
úrovni a obsahuje záměry, které přispějí k naplňování těchto cílů. 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací 
dokumentace) 

Na základě návrhu územního plánu Vavřinec, vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu 
Vavřinec na životní prostředí a po posouzení výsledku veřejného projednání Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 
písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i odst. 3 uvedeného zákona 
souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu Vavřinec za předpokladu splnění 
následující podmínky: 

– Odkanalizování rozvojových ploch je třeba řešit koncepčně v souladu s požadavky 
uplatněnými z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v rámci koordinovaného 
stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, č. j. JMK 5575/2013, ze dne 27.02.2013. 

Ostatní podmínky a doporučení navržené zpracovatelem SEA hodnocení byly zahrnuty do 
textové části územního plánu a částečně komentovány v příslušné části odůvodnění 
územního plánu. Komentář v části odůvodnění je třeba doplnit. 

Návrh územního plánu bude dále obsahovat monitorovací ukazatele pro sledování vlivů 
územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Návrh bude rámcově vycházet z 
kapitoly č. 9. (Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí) vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí, případně sledovat další 
jevy, které zpracovatel územního plánu případně orgány obce vyhodnotí jako důležité. 

Doporučuje se sledování z hlediska těchto složek ŽP: 

Krajina – využití území: 

indikátor – zastavěná plocha, jednotka: % podílu zastavěné a nezastavěné plochy 

Krajina – veřejná zeleň: 

indikátor – realizovaná zeleň, jednotka: m2 

Vodní hospodářství a jakost vod: 

indikátor – podíl obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka: % připojených 
objektů/obyvatel 

Půda a horninové prostředí: 
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indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka: %/m2 nových záborů půdy. 

Krajský úřad upozorňuje na ustanovení § 10i odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., které upravuje 
další postup orgánu schvalujícího koncepci: „Schvalující orgán je povinen ve svém usnesení 
o schválení územně plánovací dokumentace zdůvodnit, jak zohlednil podmínky vyplývající ze 
stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Toto usnesení je povinen zveřejnit.“ 

Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle 
správního řádu a nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření 
dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 

Vyhodnocení Pořizovatele: 

Výše uvedená podmínky byly v návrhu ÚP zohledněny a doplněn komentář v odůvodnění. 
Výše uvedená doporučení sledování z hlediska těchto složek ŽP byla projektantem 
prověřena a okomentována v odůvodnění. Odůvodnění je doplněno v kap. B.6 textové části 
Odůvodnění zpracovatele - příloha č. 3 OOP. 

8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ 

Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kap. B.4 textové části Odůvodnění 
zpracovatele - příloha č. 3 OOP. 

9. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Vyhodnocení využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných 
ploch je uvedeno v kap. B.4.2 textové části Odůvodnění zpracovatele - příloha č. 3 OOP. 

10. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Vyhodnocení je obsaženo v kapitole B.1.2 Odůvodnění zpracovatele - příloha č. 3 OOP. 

11. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO 

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 

Zadání bylo schváleno dne 26.06.2009, přijetím usnesení č. 8.  

Pokyny byly schváleny zastupitelstvem obce dne 24.07.2013 usnesením č. 7/13-13. 

Vyhodnocení splnění Zadání a Pokynů je uvedeno v kap. B.3 textové části Odůvodnění - 
příloha č. 3 OOP. 

Postupu podle § 54 odst.3 SZ a § 55 odst.3 nebylo třeba použít. 

12. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 

STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 

VYMEZENÍ, 

Viz. kapitola B.2 textové části Odůvodnění - příloha č. 3 OOP. 

13. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 

FUNKCE LESA 

Vyhodnocení je uvedeno v kap. B.7 textové části Odůvodnění- příloha č. 3 OOP. 
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14. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 

Dle ustanovení odst.1), § 53 SZ Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách 
a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Vavřinec. 

Návrhy doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je 
k uplatnění stanoviska ve lhůtě do 30 dnů.  

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání bylo uplatněno celkem 8 podání, z nichž 
Pořizovatel sedm vyhodnotil jako připomínky a jednu jako námitku. 

14.1. Dita a Tomáš Minaříkovi, Vavřinec 54, 679 13 Sloup 

(doručena 5.11.2013 do Blanska) 

Pozemky parc.č. 1301/1, 1292 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu. 

Bod 1 

Jako majitelé pozemku 1301/1, který je v souč. úz. plánu určen pro zemědělskou výrobu a za 
tímto účelem i zakoupen, nesouhlasíme se změnou tohoto pozemku na drobnou řemeslnou 
výrobu (VD). 

Tuto změnu jsme nepožadovali a neslučuje se s naším záměrem chovu drobného 
hospodářského zvířectva pro naši potřebu (oplocení drátěným plotem a realizace malé 
účelové stavby pro zvířata). 

Nesouhlasíme ani s přepracováním a zařazením této plochy do VD s podmíněně přípustnou 
zemědělskou výrobou, kde podmínky přípustnosti jsou blíže nespecifikované (viz. např. 
zápach). Exkrementy žádného živého tvora nevoní a navíc se tato plocha nachází mimo 
obydlené území, a proto nemůžeme tyto podmínky akceptovat. K životu na vesnici chov 
hospodářských zvířat neodmyslitelně patří. 

Bod 2 

Dále jako vlastníci pozemku č. 1292 žádáme: 

1) aby bylo přihlédnuto k našemu požadavku zachování vrchní části tohoto pozemku 
pro zemědělskou výrobu (jako ve stávajícím úz. plánu). Tento požadavek nebyl 
v projednávání připomínek z 18.2. nijak zohledněn. 

Záměr při koupi tohoto pozemku byl postavit zde přístřešek pro ochranu zvířat (před 
povětrnostními vlivy) a pro uskladnění krmiva a příslušenství potřebného pro zvířata 
na přiléhající pastvině. 

2) aby bylo zachováno využití zbývající části pozemku 1292 jako pastviny s možností   
oplocení dřevěnou ohradou popř. uzlíkovým lesnickým pletivem (pro ovce). 

Návrh rozhodnutí: 

K bodu 1: 

Námitce se vyhovuje. Pozemek parc.č. 1301/1 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu bude 
zařazen do stabilizovaných ploch zemědělské výroby VZ. 

K bodu 2: 

Námitce se částečně vyhovuje. Pozemek parc.č. 1292 v k.ú. Suchdol v Moravském 
krasu bude ponechán v plochách nezastavěných smíšených ploch NS. Podmínky 
plochy budou doplněny o možnost ohrazení pozemku, nikoli však oplocení a dále 
stavby zemědělské v jiném než veřejném zájmu. Dále budou doplněny podmínky 
Správy CKO Moravský kras  - zemědělské stavby budou přízemní, situované v části 
plochy navazující na stávající zástavbu. 
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Odůvodnění: 

Podání vlastníků pozemků bylo označeno jako připomínka. Podání obsahovalo tři připomínky 
označené jako připomínka 1 až 3. Pořizovatel však vyhodnotil dvě první podání jako námitky 
ve smyslu § 52, odst.2 stavebního zákona, neboť námitku podali vlastníci pozemků, 
dotčených návrhem řešení nového ÚP. Důvody byly doloženy. Namítající uplatnili připomínky 
již v době společného jednání. Třetí část podání je vyhodnocena jako připomínka v kapitole 
3.8. 

K bodu 1: 

Pozemek parc.č. 1301/1 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je dle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do stabilizovaných ploch výroby a skladování - výroba drobná a řemeslná VD. 
V podmíněně přípustném využití byla, na základě připomínky uplatněné ve fázi tzv. 
společného jednání o návrhu, doplněna podmínka: „Na parcele 1301/1 je podmíněně 
přípustná zemědělská výroba (pokud budou splněny hygienické požadavky a negativní vlivy 
nenaruší hlavní využití plochy – např. zápachem).“  

Namítající uplatnili tuto námitku jako připomínku již v době společného jednání, kdy bylo 
možno uplatnit pouze připomínky. Připomínce se částečně vyhovělo tím, že pozemek parc.č. 
1301/1 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu byl ponechán v plochách výroby a skladování VD 
- výroba drobná a řemeslná s tím, že do podmíněně přípustného využití byla uvedena 
zemědělská výroba. Zároveň zde bylo uvedeno, za jakých podmínek lze tuto zemědělskou 
výrobu připustit. Projektant zde uvedl, že cit: „ Na parcele 1301/1 je podmíněně přípustná 
zemědělská výroba (pokud budou splněny hygienické požadavky a negativní vlivy nenaruší 
hlavní využití plochy – např. zápachem).“  

Připomínka byla projednávána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013 
v době po fázi tzv. společného jednání o návrhu. Obec se rozhodla tehdy připomínce 
částečně vyhovět, tak, aby bylo možné záměr vlastníků pozemků realizovat. Čistou 
zemědělskou výrobu však v tomto území neuvažovala podporovat, proto po konzultaci 
s projektantem zvolila tento způsob řešení využití předmětného pozemku za výše uvedené 
podmínky. 

Podaná připomínka byla opětovně projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. 
Obec  přehodnotila situaci v místě a předběžně vyjádřila souhlas se zařazením předmětného 
pozemku do stabilizovaných ploch zemědělské výroby - VZ. Výměra pozemku přesahuje 
2000 m2. Rozhodla se tedy námitce vyhovět. Pozemek je v platném ÚPNSÚ zařazen ve 
stabilizovaných plochách zemědělské výroby, toto využití zůstane zachováno.  

K bodu 2: 

Pozemek parc.č. 1292 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je dle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do nezastavěných smíšených ploch NS, navazuje přímo na zastavěné území. V 
těchto plochách je přípustné smíšené maloplošné využití odpovídající charakteru 
kombinovaných ploch zemědělských, přírodních, vodních a vodohospodářských, ploch 
zeleně soukromé a vyhrazené - přípustné využití je využití uvedené u těchto dílčích ploch 
jako přípustné. Pozemek parc.č. 1292 je dle katastru nemovitostí evidován jako trvale travní 
porost, čili zemědělská půda. Podle podmínek využití ploch zemědělských – trvalé travní 
porosty NZ.t jsou podmíněně přípustné zemědělské stavby a jiné zde vyjmenované stavby, 
zařízení a jiná opatření za podmínky, že se bude jednat o stavby ve veřejném zájmu. 
Předpokládaná zemědělská stavba (přístřešek pro zvířata, včetně skladu pro krmivo) však 
stavbou ve veřejném zájmu není. Oplocování pozemků v těchto plochách rovněž není 
přípustné, byť to zde není přímo uvedeno. 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru Vavřinec (dále ÚPNSÚ) je část pozemku 
stále zařazena v plochách zemědělské výroby, aktuálně však k zemědělské výrobě není 
využívána. Podle § 11 vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, se plochy pro výrobu (i 
zemědělskou) obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků a staveb 
z důvodu negativních vlivů za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito 
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vlivy do ploch jiného způsobu využití. Projektant dle požadavků Pokynů na základě 
uplatněné připomínky do společného jednání o návrhu vyhodnotil, že není třeba v tomto 
případě navrhovat nové plochy zemědělské výroby (pozn. stávající plochy zemědělské 
výroby dle ÚPNSÚ nemohl Projektant v tomto místě stabilizovat, neboť zde žádné aktuálně 
nejsou, pozemek parc.č. 1292 je evidován jako zemědělská půda - trvale travní porost), dle 
popsaného záměru připomínkujícího je možné realizovat uvedené stavby rovněž v plochách 
NS.  

Namítající uplatnili tuto námitku jako připomínku již v době společného jednání, kdy bylo 
možno uplatnit pouze připomínky. Tehdy, dle názoru projektanta ÚP, byly v plochách NS 
pastviny přípustné, zmiňované stavby pro zemědělství byly dle stavebního zákona možné i 
v nezastavěném území, pokud je přímo ÚP nevyloučil, což zde, dle projektanta, uvedeno 
nebylo. Nicméně Pořizovatel však v době veřejného projednání upozornil Projektanta na 
nedostatečnou formulaci (nejednoznačnost ve výkladu podmínek využití) nezastavěných 
ploch s ohledem na ust. §18 odst. 5 stavebního zákona a podmínek využití (zejména 
oplocování pozemků) a dále na to, že zde mají být umisťovány dle záměru zemědělské 
stavby ne však ve veřejném zájmu. Pořizovatel konzultoval tento záměr (ohrazení a 
přístřešek pro dobytek) rovněž s Ing. M. Kotlánovou ze Správy CHKO Moravský kras. 
Správa CHKO MK v tomto případě předběžně souhlasila s úpravami podmínek.  

Podmínky využití plochy NS budou tedy doplněny o možnost ohrazení pozemku, nikoli však 
oplocení a dále zde bude umožněno umístění stavby zemědělské v jiném než veřejném 
zájmu. Podmínky využití týkající se umístění zemědělských staveb v jiném než veřejném 
zájmu je možné uvést pouze pro předmětný pozemek tj. parc.č. 1292 v k.ú. Suchdol 
v Moravském krasu. Podmínky budou doplněny dle dohody s příslušným dotčeným orgánem 
ochrany přírody, kterým je v tomto případě Správa CHKO Moravský kras. 

15. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK  

15.1. Připomínky ke společnému jednání o návrhu (§51) 

Ve stanoveném termínu bylo uplatněno 12 připomínek. Po termínu byla uplatněna jedna 
připomínka, kterou Obec Vavřinec nezohlednila. Připomínky byly vyhodnoceny a 
zapracovány do Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Vavřinec. Podle požadavků vyplývajících 
z Pokynů byly připomínky zapracovány do návrhu ÚP Vavřinec, který byl následně projednán 
podle § 52 stavebního zákona (řízení o návrhu). Dotčeným orgánům byl zároveň předložen 
přehled změn od společného jednání zahrnující i výsledek vyhodnocení připomínek.  

Sousední obce ve stanoveném termínu neuplatnily žádné připomínky. 

15.1.1 Pavla Kubíčková, Sadová 23, 679 04 Adamov, Michal Roháček, Bahna 550, 679 
63 Velké Opatovice 

Na základě zveřejnění návrhu nového Územního plánu obce Vavřinec podáváme připomínku 
jakožto vlastníci pozemků č. 451/8 a 448/10, katastr, území Vavřinec/část Veselice, které 
jsme dne 31.8.2012 zakoupili od manželů Skotákových za účelem výstavby rodinného domu. 

Před koupí jsme si pozemky prověřili a bylo nám od obce Vavřinec písemně a od Městského 
úřadu Blansko, Odbor stavební úřad ústně potvrzeno, že zmíněné pozemky jsou určeny pro 
výstavbu rodinného domu. Na základě těchto zjištěných skutečností jsme pozemky zakoupili. 
Dne 7.9.2012 nám dle ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla Stavebním 
úřadem v Blansku udělena výjimka o povolení snížit vzdálenost mezi domy na vzdálenost 
menší než 4 m. 

Po zhlédnutí návrhu jsme zjistili, že je zde vedena pěší cesta přes jeden z našich pozemků č. 
448/10, z čímž zásadně nesouhlasíme. Tento pozemek sice byl v minulosti veden jako pěší 
cesta, avšak prodejem v roce 2003 obcí Vavřinec manželům Skotákových tato cesta zanikla. 
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Záměrem v návrhu ÚP bylo zřejmě propojení obecních cest, kdy se vycházelo ze starších 
map. Avšak po zhlédnutí katastrální mapy toto propojení dle našeho názoru není nutné a 
dále dostupnost na všechny přilehlé pozemky je řešena dostatečně. Vybudováním pěší cesty 
přes náš pozemek by byl výrazně narušen stavební záměr, došlo by ke značnému 
znehodnocení pozemků a tím k finanční ztrátě a v budoucnu by také došlo ke značnému 
snížení pohody bydlení. 

Tímto Vás tedy žádáme o zrušení návrhu vedení pěší cesty přes náš pozemek. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovělo. Návrh pěší komunikace procházející předmětnými pozemky 
byl vypuštěn. Požadavek byl uveden v Pokynech v kap. A.5. 

K tomuto návrhu rovněž podala připomínku i Obec Vavřinec – vyhodnoceno viz. níže kap. 
3.12 Vyhodnocení. 

15.1.2 Petr Závodník, Vavřinec - Suchdol 75, 679 13 Sloup 

Jsem vlastník pozemku parc. č. 1296 v k.ú. Suchdol v M. K. Tento pozemek navazuje na 
zahradu a rodinný dům, jehož jsem spoluvlastníkem a mám zájem tento pozemek oplotit za 
účelem užívání zahrady u rodinného domu. Žádám o zařazení tohoto pozemku do ploch 
sady, zahrady ZS s možností oplocení.  

Doplnění připomínky 6.2.2013: 

Žádám, aby tento pozemek byl zařazen do zastavitelných ploch z možností umístění garáže. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovělo. Pozemek parc.č. 1296 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu byl 
zařazen do ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS, umožňující oplocení i stavbu 
garáže. Požadavek byl uveden v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 1296 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je podle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do stávajících ploch smíšených nezastavěného území NS mimo zastavěné území 
obce Suchdol. Pozemek přímo navazuje na zastavěné území, konkrétně na pozemek 
rodinného domu ve vlastnictví Petra Závodníka. Připomínkující svůj záměr osobně 
konzultoval s Pořizovatelem.  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět. Pozemek navazuje přímo na pozemek ve vlastnictví 
připomínkujícího. Pozemek parc.č. 1296 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu bude zařazen do 
ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS, umožňující oplocení i stavbu garáže. 

15.1.3 Mgr. Andrea Meluzínová, Domamil 69, 675 43 

Vlastním pozemek č. 2060 na k.ú. Vavřinec. 

Mám zájem na pozemku postavit rod. domek. 

Žádám o změnu užívání pozemku na stavební. Pokud by to nebylo možné, žádám o změnu 
užívání pozemku na rekreační s možností oplocení. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovělo. Pozemek parc.č. 2060 byl zařazen do ploch smíšených 
nezastavěného území NS. Nebyl zařazen do stabilizovaných ploch veřejného 
prostranství. 

Pozemek parc.č. 2060 v k.ú. Vavřinec na Moravě je podle Návrhu ÚP Vavřinec zařazen do 
stávajících ploch veřejného prostranství. Dle aktuálního zjištění Pořizovatele však pozemek 
není užíván jako veřejné prostranství, pozemek je částečně oplocen, je přímo napojen na 
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stávající místní komunikaci. Jedná se o pozemek s kulturou trvalý travní porost ve vlastnictví 
fyzické osoby.   

Podle Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko se pozemek 
nachází ve II. zóně ochrany přírody CHKO MK, je částečně dotčen evropsky významnou 
lokalitou Natura 2000 - Moravský kras.  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce nevyhovět. Nesouhlasí s rozšiřováním zastavitelného území v tomto 
místě. 

15.1.4 Mgr. Helena Meluzínová, Jasanová 30, 678 01 Blansko 

Jsem vlastník pozemku č. 2054 na k.ú. Vavřinec. 

Pozemek byl veden jako stavební. V podobě nového územního plánu, nebo předběžného 
plánu tomu tak není. 

Mám zájem na pozemku postavit rod. domek. 

Žádám na změnu užívání pozemku č. 2054 na k. ú. Vavřinec na stavební. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovělo. Do zastavitelných ploch bydlení BV byla zařazena část 
pozemku parc.č. 2054 v k.ú. Vavřinec na Moravě umožňující umístění rodinného domu, 
zbývající část byla zařazena do stabilizovaných ploch NS. Požadavek byl uveden 
v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 2054 v k.ú. Vavřinec na Moravě je podle Návrhu ÚP Vavřinec zařazen do 
stávajících ploch nezastavěných smíšených NS. Podle platného Územního plánu sídelního 
útvaru Vavřinec (dále ÚPNSÚ) je tento pozemek součástí zastavitelných ploch pro bydlení 
lokality označené jako „C“. Pozemek je přístupný z veřejného prostranství ve vlastnictví  
Obce (parc.č. 2061). Z důvodu rozšiřování území do přírodně nejhodnotnější části krajiny a 
dostatečného množství jiných návrhových ploch pro bydlení projektant ÚP tento pozemek do 
ploch bydlení nezařadil. Po konzultaci záměru se zpracovatelem ÚP je možné akceptovat 
zařazení tohoto pozemku do ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS. Zahrada s rekreačním 
charakterem tak může vytvořit přechodový prvek mezi zástavbou a krajinou.  

Podle Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko se pozemek 
nachází ve II. zóně ochrany přírody CHKO MK, evropsky významnou lokalitou Natura 2000 - 
Moravský kras je dotčen okrajově. 

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět. Pozemek byl již zařazen a projednán v platném ÚPNSÚ 
Vavřinec. Vlastník projevil zájem zde realizovat stavbu rodinného domu v nejbližší době. 

15.1.5 Karel Meluzín, Vavřinec 104, 679 13 Sloup 

Vlastním pozemek č. 2055 na k.ú. Vavřinec. 

Mám zájem na pozemku vysázet ovocné stromky a pozemek zkulturnit. 

Z důvodu ochrany vlastního majetku pozemek oplotit. 

Mám zájem na změně užívání na rekreační a zahrada. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovělo. Pozemek parc.č. 2055 byl ponechán v plochách smíšených 
nezastavěného území NS.  
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Pozemek parc.č. 2055 v k.ú. Vavřinec na Moravě je podle Návrhu ÚP Vavřinec zařazen do 
stávajících ploch nezastavěných smíšených NS, není přímo napojen na veřejné prostranství 
– p.č. 2061 ve vlastnictví obce.  

Podle Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko se pozemek 
nachází ve II. zóně ochrany přírody CHKO MK, je dotčen evropsky významnou lokalitou 
Natura 2000 - Moravský kras a biocentra NRBC 84 Suchý a Pustý žleb nadregionálního 
významu. 

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce nevyhovět. Nesouhlasí s rozšiřováním zastavitelného území v tomto 
místě. 

15.1.6 Dita a Tomáš Minaříkovi, Vavřinec 54, 679 13 Sloup 

Připomínka č. 1 

Jako vlastníci pozemku 1301/1 v kat. území Suchdol v Mor. krasu se na Vás obracíme 
s naším záměrem, který bychom zde rádi realizovali. Ve stávajícím úz. plánu je pozemek 
určen pro zemědělskou výrobu (ZZ) a my jsme jej za tímto účelem v roce 2012 koupili. 

Naším záměrem je chov hospodářských zvířat pro naši potřebu (slepice, králíci, koza atd.), 
oplocení drátěným plotem a realizace malé účelové stavby pro zvířata.  

V novém návrhu úz. plánu je však tento pozemek zařazen do kategorie VD – výroba drobná 
a řemeslná a my si nejsme jisti, zda nám touto změnou nebude znemožněno využití 
pozemku způsobem výše uvedeným.  

Připomínka č. 2 

Dále jako vlastníci pozemku č. 1292, který do roku 2011 sloužil ZD jako pastvina, bychom 
chtěli obnovit ohrazení, které bylo loňského roku ZD odstraněno a zachovat tuto plochu jako 
pastvinu pro koně, popř. ovce a zbudovat ve vrchní části otevřený přístřešek jako ochranu 
zvířat a uskladnění krmiva a příslušenství.  

Ve stávajícím plánu je vrchní část pozemku (zbudování přístřešku) vedena jako ZZ a spodní 
jako orná půda. 

V návrhu úz. plánu je však pozemek zařazen do ploch NS – nezastavěné území. I zde 
bychom rádi realizovali původní důvod koupě tohoto pozemku – viz výše. 

Připomínka č. 3 

Protože na parcele 207 (které jsme vlastníky) došlo k realizaci stavby zahradního domku 
(souhlas o umíst. st. ze dne 2.7.2010) a stavby rodinného domu (souhlas ze dne 29.3.2011), 
žádáme o zařazení této parcely do kategorie BV – bydlení indiv. venkovské. V návrhu úz. 
plánu je tento pozemek zařazen do NS. 

Vyhodnocení připomínek: 

Připomínka č.1: 

Připomínce se vyhovělo. Pozemek parc.č. 1301/1 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu 
byl ponechán v plochách výroby a skladování VD - výroba drobná a řemeslná s tím, že 
do podmíněně přípustného využití byla uvedena zemědělská výroba. Zároveň bylo 
uvedeno za jakých podmínek lze připustit zemědělskou výrobu. Požadavek byl uveden 
v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 1301/1 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je podle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do stávajících ploch výroba a skladování VD - výroba drobná a řemeslná. Podle 
platného Územního plánu sídelního útvaru Vavřinec je pozemek zařazen do stabilizovaných 
ploch zemědělské výroby. Připomínkující svůj záměr osobně konzultovali s Pořizovatelem.  
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Po konzultaci záměru se zpracovatelem ÚP bude ponechán pozemek v plochách VD, 
podmíněně přípustné bude využití ploch pro zemědělskou výrobu. 

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět. Podle platného ÚPNSÚ je pozemek stále zařazen 
v plochách zemědělské výroby. Čistou zemědělskou výrobu však obec v tomto území již 
nepodporuje. 

Připomínka č.2: 

Připomínce se částečně vyhovělo. Pozemek parc.č. 1292 v k.ú. Suchdol v Moravském 
krasu byl v návrhu ÚP ponechán v plochách nezastavěných smíšených NS.  

Pozemek parc.č. 1292 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je podle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do nezastavěných smíšených ploch NS. Připomínkující svůj záměr osobně 
konzultovali s Pořizovatelem, který si vyžádal komentář zpracovatele k této připomínce. Dle 
projektanta ÚP jsou v plochách NS pastviny přípustné, zmiňované stavby pro zemědělství 
jsou dle stavebního zákona možné i v nezastavěném území, pokud je přímo ÚP nevylučuje, 
což zde uvedeno není a nebude. Je tedy možné využívat tento pozemek k výše uvedenému 
účelu jak v současné době podle platného ÚPNSÚ, tak i podle nového ÚP. 

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět a ztotožnila se s názorem zpracovatele ÚP. Podle platného 
ÚPNSÚ je sice část pozemku stále zařazena v plochách zemědělské výroby, aktuálně však 
k zemědělské výrobě není využívána. Čistou zemědělskou výrobu obec v tomto území  
nepodporuje, chovu koní, případně ovcí v přiměřeném rozsahu bránit nebude. Podle § 11 
vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění, se plochy pro výrobu (i zemědělskou) obvykle 
samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků a staveb z důvodu negativních vlivů 
za hranicí těchto pozemků vylučuje začlenění pozemků s těmito vlivy do ploch jiného 
způsobu využití. 

Připomínka č.3: 

Připomínce se vyhovělo. Pozemek parc.č. 207 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu byl 
zařazen do stávajících ploch bydlení individuální venkovské BV. Požadavek byl 
uveden v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 207 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je podle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS v zastavěném území obce. Na tomto 
pozemku se v současné době nachází stavba rodinného domu a zahradního domku, včetně 
oplocení. Pozemek je dle platného ÚPNSÚ Vavřinec zařazen do stávajících ploch bydlení 
v rodinných domech. Stavba, v době zpracování územního plánu, nebyla zaměřena a 
vložena do katastrální mapy, byla však rozestavěna.  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět. Podle platného ÚPNSÚ je pozemek zařazen do ploch  
bydlení v rodinných domech, stavba rodinného domu je již zrealizována. 

15.1.7 Štolpa Aleš, Ol. Blažka 115, Rájec-Jestřebí, 679 02, Štolpa Luboš, Na návsi 
236/42, Přerov 750 02, Štolpová Mária, Veselice 24, 679 13 Sloup, Štolpová Helena, 
Evropská 676/152, Praha, Vokovice, 160 00  

Spoluvlastníci pozemku pare. č. 1042 v k.ú. Veselice na Moravě, žádáme o jeho zařazení 
(nebo jeho části, která přímo navazuje na zastavěné území obce v rozsahu 6000 m2) do 
ploch změn (zastavitelných ploch) bydlení individuální venkovské BV. 

Důvodem změny pozemku (nebo jeho části 6000 m2) v k.ú. Veselice na Moravě na 
zastavitelnou plochu je výstavba více rodinných domů, kde předpokládané napojení na sítě 
technické infrastruktury bude přímo u komunikace, kde vedou veškeré sítě. Dopravní 
napojení (příjezd na pozemky) bude přímo z komunikace, která vede do Suchdolu na 
Moravě. 
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Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovělo. Pozemek parc.č. 1042 byl ponechán ve stabilizovaných 
ploch orné půdy – NZ.o. Využití pozemků parc.č. 1049, 1050 a 1051, vše k.ú. Veselice 
na Moravě (část lokality Z11) bylo podmíněno dohodou o parcelaci. Požadavek byl 
uveden v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 1042 v k.ú. Veselice na Moravě je podle Návrhu ÚP Vavřinec zařazen do 
stabilizovaných ploch orné půdy – NZ.o. Jeden z připomínkujících (Štolpová Helena) záměr 
konzultovali s Pořizovatelem, který si vyžádal komentář zpracovatele k této připomínce. 
Zpracovatel je toho názoru, že obec má navrženo dostatečné množství ploch pro bydlení, lze 
akceptovat snad pouze rozšíření ploch pro bydlení v návaznosti na zastavěné území obce a 
to v rozsahu max. 2-3 rodinných domů. Dopravní napojení by však nemělo být ze silnice III. 
třídy, ale z nové místní komunikace podél stávající zástavby. V připomínce rovněž nebylo 
uvedeno, v jakém časovém horizontu uvažují o realizaci rodinných domů, nebyla doložena 
konkrétnější představa umístění staveb, jejich dopravního napojení ani návrh dělení 
pozemků.  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce nevyhovět. Je toho názoru, že nejen v obci Veselice, ale i v celém 
řešeném území obce Vavřinec, jsou v návrhu ÚP navrženy plochy pro bydlení v dostatečném 
rozsahu. Dále Obec vyjádřila obavu z dotčení vodovodního řadu procházejícím tímto 
pozemkem a zásobujícího pitnou vodou místní část Suchdol.  

Pokud bude známa konkrétní představa o využití pozemků, je možné tento pozemek 
následně znovu prověřit v rámci aktualizace územního plánu, kdy se vyhodnocuje po 4 
letech naplňování koncepce schválené v  územním plánu a v případě aktuálnosti požadavku 
může být pořízena změna územního plánu.   

V souvislosti s touto připomínkou Obec podmiňuje převedení zemědělských pozemků parc.č. 
1049, 1050 a 1051, vše k.ú. Veselice na Moravě (část lokality Z11), do ploch pro bydlení 
uzavřením tzv. Dohody o parcelaci všech zainteresovaných vlastníků pozemků, aby vznikly 
stavební pozemky přístupné z místní komunikace ležící severně od budoucích stavebních 
pozemků. 

15.1.8 Eva Svobodová, Vavřinec- Suchdol 15, 679 13 Sloup 

Jsem vlastníkem pozemků p.č. 174 a 1324 v katastrálním území Suchdol. Tyto pozemky 
jsou oploceny jako jeden celek a i takto je užíváme. 

Ve výkresu nového územního plánu obce Vavřinec je pozemek p.č. 174 veden jako plocha 
pro individuální rekreaci a pozemek p.č. 1324 jako soukromá zeleň. 

Žádám o sjednocení podmínek pro využití ploch jako plochy pro individuální rekreaci. 
Pozemky chceme využívat pro odpočinek i zahradničení s možností stavby např. zahradního 
altánu. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovělo. Pozemek parc.č. 1324 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu byl 
zařazen do stávajících ploch rekreace individuální Ri. Pozemek parc.č. 1325 nebyl 
zařazen do ploch výroby, jeho využití bylo prověřeno. Pozemky parc.č. 1326 a 1327 
byly zařazeny do ploch VD – drobná a řemeslná výroba. Požadavek byl uveden 
v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 1324 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je podle Návrhu ÚP Vavřinec 
zařazen do stávajících ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS. Pozemek je v současné 
době oplocen. Připomínkující svůj záměr osobně konzultovala s Pořizovatelem.  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět. Obec souhlasí s tím, aby oba pozemky p.č. 174 a 1324 byly 
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zařazeny do ploch k rekreaci Ri. V této souvislosti uvedla, že pozemek p.č. 1324 nebude  
sousedit s plochou pro zemědělskou výrobu. Sousední pozemek parc.č. 1325 není a nebude 
užíván jako výroba, jedná se o trvalý travní porost. Na pozemcích parc.č. st. 1326 a 1327 se 
legalizuje stavba, která bude určená jako sklad klempířských výrobků a klempířská dílna a 
ne tedy jako stavba pro zemědělskou výrobu. Nejedná se tedy o plochy zemědělské výroby 
VZ, ale o plochy VD – drobná a řemeslná výroba. S využitím těchto pozemků pro 
zemědělské účely Obec neuvažuje.  

15.1.9 Mgr. Rudolf Pokorný, Sluneční nám. 2561, Praha, Mgr. Anna Pokorná, Rudolf 
Pokorný, Vavřinec 35, 679 13 Sloup, Anna Ševčíková, František Ševčík, Vavřinec 74, 
679 13 Sloup 

Mezi majiteli parcel 310/2 a 310/3 došlo k dohodě, že tyto pozemky budou společně využity 
ke stavbě jednoho rodinného domu. Z tohoto důvodu majitelé požádali 25.4.2009 Obecní 
úřad Vavřinec o změnu parcel 310/2 a 310/3 na stavební místo (kopie žádosti je přiložena k 
tomuto dokumentu). Dle ústního vyjádření starosty obce pana Miloslava Novotného 
zastupitelstvo obce Vavřinec naší žádosti vyhovělo. Nicméně na hlavním výkresu návrhu 
nového územního plánu jsou obě parcely nadále zobrazeny zeleně bez šrafování, což 
znamená, že nejsou zahrnuty do plánovaných změn. Navíc výše uvedené pozemky sousedí 
se stávajícími pozemky určenými k bydlení, takže napojení na stávající inženýrské sítě si 
může budoucí žadatel o stavební povolení případně realizovat vlastními zdroji. Žádáme tedy 
o zahrnutí pozemků 310/2 a 310/3 do nového územního plánu jako plochy typu bydlení 
individuální - venkovské. 

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se vyhovělo. Byla prověřena možnost zařazení pozemků parc.č. 310/2 a 
310/3 v k.ú. Vavřinec na Moravě do návrhových ploch bydlení individuální venkovské 
BV. Požadavek byl uveden v Pokynech v kap. A.5. 

Pozemek parc.č. 310/2  ve vlastnictví Anny a Františka Ševčíkových a pozemek parc.č. 
310/3 ve vlastnictví Rudolfa a Anny Pokorných a Mgr. Rudolfa Pokorného je dle návrhu ÚP 
zařazen do stabilizovaných ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS mimo zastavěné území. 
Přímo však na zastavěné území navazují. Dle názoru zpracovatele, nedoporučuje další 
rozšiřování ploch oproti projednanému Návrhu ÚP a rovněž z důvodu dotčení půdy vyšší 
kvality. 

Podle Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko se pozemky 
nachází ve III. zóně ochrany přírody CHKO MK, a nacházejí se z větší části na půdách II. 
třídy ochrany (BPEJ 5.25.11). Nejsou přímo dotčeny EVL Moravský kras, ani návrhem ÚSES 
(biokoridory a biocentrum).  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
doporučuje připomínce vyhovět především z důvodu vzájemné dohody vlastníků pozemků. 
Pozemek je na okraji zástavby, další rozšiřování v této lokalitě neuvažuje.  

15.1.10 MTM tech, s.r.o. Středisko Veselice, Vavřinec – Veselice 84, 679 13 Sloup 

Žádáme Vás o změnu v návrhu ÚP obce Vavřinec. Jedná se o zrušení návrhu komunikace 
místní, účelové vedoucí přes pozemky parcelní číslo: 1194 a 1192/1 v obci Vavřinec - 
Veselice, z důvodu našeho záměru vybudovat na pozemku p.č. 1192/1 skladovací halu. 

Projekt této haly prošel již příslušným řízením u stavebního úřadu Blansko a je vydáno 
rozhodnutí o vydání stavebního povolení na tuto akci. 

Z těchto důvodů, žádáme Vás proto o přesunutí plánované místní, účelové komunikace 
mimo tyto pozemky. 

Vyhodnocení připomínky: 
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Připomínce se vyhovělo. Návrh veřejného prostranství zahrnující místní komunikaci 
jako veřejně prospěšnou stavbu WD02 byl vypuštěn. Zároveň byl prověřen (případně 
zmenšen) rozsah návrhové plochy výroby – plocha Z28, jejíž využití se předpokládá 
pouze pro případné rozšíření stávajícího areálu. Požadavek byl uveden v Pokynech 
v kap. A.5. 

 

Pozemky parc.č. 1194 a část 1192/1 v k.ú. Veselice na Moravě jsou dle návrhu ÚP Vavřinec 
zařazeny do návrhových ploch veřejných prostranství umožňující umístění místní 
komunikace (MK) pro obsluhu návrhové plochy výroby – plocha Z28. Na části pozemku 
parc.č. 1192/1, v místě předpokládané místní komunikace, však byla povolena stavba 
skladovací haly. Společnost předpokládá zahájení její stavby v dohledné době. Realizace 
MK v tomto místě tedy není možná. Dle projektanta ÚP není možné jiné kapacitní dopravní 
napojení této lokality a doporučuje tedy její využití pouze pro účely rozšíření stávajícího 
průmyslového areálu. 

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
se rozhodla připomínce vyhovět s tím, že plochy pro výrobu budou ponechány pouze pro 
rozvoj stávajícího průmyslového areálu. Je na zvážení prověření rozsahu této lokality. 

15.1.11 Božena a Vladislav Závodníkovi, Salmova 19, 678 01 Blansko 

Žádáme o zařazení pozemku p.č. 1299 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu, ve vlastnictví 
našeho syna Petra Závodníka, do ploch bydlení. Byli jsme synem pověřeni. Syn má zájem 
realizovat stavbu rodinného domu.  

Vyhodnocení připomínky: 

Připomínce se nevyhovělo. Byla prověřena možnost zařazení pozemku parc.č. 1299 
v k.ú. Suchdol v Moravském krasu do návrhových ploch bydlení individuální 
venkovské BV. Pozemek zůstal ponechán v plochách ZS – viz. Odůvodnění kap. 11. 

Pozemek parc.č. 1299 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je dle návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS v zastavěném území. Pořizovatel si 
vyžádal názor zpracovatele ÚP, který nedoporučuje tento pozemek zastavovat rodinným 
domem z důvodu jeho přímé návaznosti na plochy výroby a omezení přístupu k plochám 
výroby.  

Připomínka byla projednána na schůzi Rady obce ve dnech 22.04.2013 a  13.05.2013. Obec 
doporučuje připomínce vyhovět. Pozemek se nachází v zastavěném území, navazuje na 
plochy bydlení. Negativní vliv se nepředpokládá. V plochách výroby jsou přípustné pouze 
činnosti bez negativních dopadů na okolní plochy.   

15.1.12 Připomínky obce Vavřinec 

V návaznosti na jednání, které se uskutečnilo dne 31.1.2013 k problematice návrhu 
Územního plánu Vavřinec, sdělujeme tímto k návrhu následující připomínky: 

1. Nesouhlasíme s tím, aby silnice III/37440 Blansko – Sloup, v úseku od zastavěného území 
v místní části Veselice po křižovatku před Novými Dvory, kde se napojuje silnice ve směru 
od Suchdolu, byla převedena do místních komunikací. 

2. Navrhujeme zapracovat v části týkající se dopravního řešení území zřízení účelové 
komunikace, propojující silnici Blansko – Sloup s křižovatkou cest v lokalitě Podvrší (lesní 
cesta ve směru od Obůrky a cesta směrem k areálu bývalých vojenských skladů v lokalitě 
Stodůlky) – viz příloha. 

3. Navrhujeme vypustit hlavní pěší trasu sloužící k propojení místní komunikace ve Veselici, 
v sousedství RD čp. 66, s cestou vedoucí mezi bývalými zemědělskými usedlostmi čp. 2 a 
čp. 12 západním směrem (lokalita Úvoz). Důvodem je skutečnost, že pozemek p.č. 448/10, 
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k.ú. Veselice na Moravě, je ve vlastnictví soukromé osoby a na tomto pozemku a na 
sousedním pozemku p.č. 451/8 se v současné době připravuje výstavba rodinného domu. 

Vyhodnocení připomínky: 

K bodu 1) 

Silnice III/37440 v tomto úseku byla ponechána jako krajská. Nebylo navrženo její převedení 
do místních komunikací. 

K bodu 2) 

Připomínka byla zapracována. 

K bodu 3) 

Připomínku podal rovněž vlastník předmětných pozemků – viz. 3.1. Návrh pěší cesty byl 
vypuštěn. 

15.2. Připomínky k veřejnému projednání (§52) 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené připomínky. 

Sousední obce ve stanoveném termínu neuplatnily žádné připomínky a námitky. 

15.2.1 Radim Horský a Radka Horská, Vavřinec 147, 679 13 Sloup 

(doručena 17.7.2013 na obec Vavřinec) 

Pozemek parc.č. 2298 a 2300/1 v k.ú. Vavřinec na Moravě. 

Připomínka byla uplatněna původně jako podnět ke změně územního plánu v době po tzv. 
společném jednání o návrhu před schválením Pokynů pro zpracování návrhu Územního 
plánu Vavřinec. Vlastníci předmětných pozemků neuplatnili připomínku v době projednání 
návrhu územního plánu Vavřinec (dále ÚP) ve smyslu ust. § 50, odst.3 stavebního zákona. 
Pořizovateli byl podnět k pořízení změny předán v době veřejného projednání návrhu ÚP. Po 
dohodě s obcí Vavřinec byl tento podnět akceptován a bude vyhodnocen jako připomínka 
k návrhu ÚP. Vlastníci uvažují pozemek oplotit a využívat jej jako zahradu s možností 
výstavby hospodářské budovy. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemky parc.č. 2298 a 2300/1 v k.ú. Vavřinec na Moravě jsou dle Návrhu ÚP zařazeny do 
stabilizovaných ploch zemědělských – trvale travní porosty NZ.t. Pozemky jsou dle katastru 
nemovitostí evidovány jako orná půda. Pozemky jsou dotčeny VTL plynovodem včetně 
ochranného pásma. Přímo navazují na zastavěné území obce Vavřinec.  

Podle podmínek využití zemědělských ploch NZ.t není oplocení přípustné. Umístění 
zemědělských staveb je ve veřejném zájmu podmíněně přípustné.  

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce vyhovět. Připomínka byla rovněž 
konzultována s Projektantem, který navrhl pozemky zařadit do návrhových ploch zeleně 
soukromé a vyhrazené ZS, ve kterých by mělo být oplocení umožněno, z formulace 
podmínek využití to však není zcela zřejmé. Obec se s tímto názorem ztotožnila. Podmínky 
využití, konkrétně „přípustné využití“ plochy ZS, by tedy měly být jednoznačně doplněny o 
možnost oplocení ve smyslu § 18 odst 5 stavebního zákona. Oplocení v místě ochranného a 
bezpečnostního pásma VTL plynovodu bude řešeno v konkrétním řízení dle podmínek 
vlastníka (správce) příslušné technické infrastruktury. 

Na základě výše uvedeného budou pozemky zařazeny do návrhových ploch zeleně 
soukromé a vyhrazené ZS, zároveň budou upraveny podmínky využití plochy ZS 
jednoznačně umožňující oplocení pozemků. Dále budou doplněny pro tyto pozemky 
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podmínky Správy CHKO Moravský kras - případné stavby a zařízení odpovídající 
užívání soukromých zahrad budou situované v jižní části plochy navazující na obytnou 
zástavbu. Jedná se o ornou půdu, kde část plochy je již využívána jako zahrady a sady 
u stávajících rodinných domů. 

15.2.2 Jindřich Horský, Vavřinec 122, 679 13 Sloup 

(doručena 09.09.2013 na obec Vavřinec) 

Pozemek parc.č. 2295/1 a 2295/2 v k.ú. Vavřinec na Moravě. 

Připomínka byla uplatněna původně jako podnět ke změně územního plánu v době po tzv. 
společném jednání o návrhu po schválení Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu 
Vavřinec. Vlastník předmětných pozemků neuplatnil připomínku v době projednání návrhu 
územního plánu Vavřinec (dále ÚP) ve smyslu ust. § 50, odst.3 stavebního zákona. 
Pořizovateli byl podnět k pořízení změny předán v době veřejného projednání návrhu ÚP. Po 
dohodě s obcí Vavřinec byl tento podnět akceptován a bude vyhodnocen jako připomínka 
k návrhu ÚP. Vlastník uvažuje pozemky oplotit a využívat je jako zahradu. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemek parc.č. 2295/1 v k.ú. Vavřinec na Moravě je dle Návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch zemědělských – trvale travní porosty NZ.t. Pozemek je dle katastru 
nemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek je dotčen VTL plynovodem včetně 
ochranného pásma. Přímo navazuje na zastavěné území obce Vavřinec. 

Pozemek parc.č. 2295/2 v k.ú. Vavřinec na Moravě je dle Návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS, je součástí zastavěného území 
obce. Pozemek je však dle katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Projektant ÚP jej 
zařadil do ploch ZS zřejmě na základě průzkumů v místě, kde bylo zřejmé jeho užívání jako 
pozemek rodinného domu.  

Podle podmínek využití zemědělských ploch NZ není oplocení přípustné. Podle podmínek 
využití ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS by mělo být oplocení umožněno, není to zde 
však přímo uvedeno. 

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce částečně vyhovět, neboť jeden 
z pozemků (parc..č 2295/2) je již v plochách ZS zařazen. Změny podmínek využití se budou 
týkat druhého pozemku parc..č 2295/1. Připomínka byla, stejně jako předchozí, rovněž 
konzultována s Projektantem, který navrhl pozemky zařadit do návrhových ploch zeleně 
soukromé a vyhrazené ZS, ve kterých by mělo být oplocení umožněno, z formulace 
podmínek využití to však není zcela zřejmé. Obec se s tímto názorem ztotožnila. Podmínky 
využití, konkrétně „přípustné využití“ plochy ZS, by tedy měly být jednoznačně doplněny o 
možnost oplocení ve smyslu § 18 odst 5 stavebního zákona. Oplocení v místě ochranného a 
bezpečnostního pásma VTL plynovodu bude řešeno v konkrétním řízení dle podmínek 
vlastníka (správce) příslušné technické infrastruktury. 

Na základě výše uvedeného byly pozemky zařazeny do návrhových ploch zeleně 
soukromé a vyhrazené ZS, zároveň byly upraveny podmínky využití plochy ZS 
jednoznačně umožňující oplocení pozemků. Dále byly doplněny pro tyto pozemky 
podmínky Správy CHKO Moravský kras - případné stavby a zařízení odpovídající 
užívání soukromých zahrad budou situované v jižní části plochy navazující na obytnou 
zástavbu. Jedná se o ornou půdu, kde část plochy je již využívána jako zahrady a sady 
u stávajících rodinných domů. 

15.2.3 Ilona Šindelková, Vavřinec 84, 679 13 Sloup 

(doručena 10.09.2013 na obec Vavřinec) 

Pozemek parc.č. 2300/2, 2301, 2302 v k.ú. Vavřinec na Moravě. 
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V katastrálním území 777269 Vavřinec na Moravě jsem vlastníkem pozemků č.parcel 
2300/2, 2301 a 2302 a žádám o zahrnutí těchto pozemků v celém jejich rozsahu do 
územního plánu obce. Důvodem je nové využití této orné půdy, její zkulturnění změnou na 
oplocenou zahradu. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemky parc.č. 2300/2, 2301, 2302 v k.ú. Vavřinec na Moravě jsou dle Návrhu ÚP 
zařazeny zčásti do stabilizovaných ploch zemědělských – trvale travní porosty NZ.t a zčásti 
do návrhových ploch bydlení individuální – venkovské BV. Pozemky jsou dle katastru 
nemovitostí evidovány jako orná půda. Pozemky jsou dotčeny VTL plynovodem včetně 
ochranného pásma. Přímo navazují na zastavěné území obce Vavřinec.  

Podle podmínek využití zemědělských ploch NZ není oplocení přípustné. V plochách BV 
oplocení možné je, jedná se o zastavitelné území. Pozemky bude tedy možné částečně 
oplotit v rozsahu plochy BV. 

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce částečně vyhovět, neboť jeden 
pozemky jsou částečně zařazeny v plochách BV, kde je oplocení umožněno. Změny 
podmínek využití se budou týkat těch částí pozemků, které jsou zařazeny v plochách NZ.t. 
Připomínka byla, stejně jako předchozí, rovněž konzultována s Projektantem, který navrhl 
zbývající části pozemků zařadit do návrhových ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS, ve 
kterých by mělo být oplocení umožněno, z formulace podmínek využití to však není zcela 
zřejmé. Obec se s tímto názorem ztotožnila. Podmínky využití, konkrétně „přípustné využití“ 
plochy ZS, by tedy měly být jednoznačně doplněny o možnost oplocení ve smyslu § 18 odst 
5 stavebního zákona. Oplocení v místě ochranného a bezpečnostního pásma VTL 
plynovodu bude řešeno v konkrétním řízení dle podmínek vlastníka (správce) příslušné 
technické infrastruktury. 

Na základě výše uvedeného byly předmětné části pozemků zařazeny do návrhových 
ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS, zároveň byly upraveny podmínky využití 
plochy ZS jednoznačně umožňující oplocení pozemků. Dále byly doplněny pro tyto 
pozemky podmínky Správy CHKO Moravský kras - případné stavby a zařízení 
odpovídající užívání soukromých zahrad budou situované v jižní části plochy 
navazující na obytnou zástavbu. Jedná se o ornou půdu, kde část plochy je již 
využívána jako zahrady a sady u stávajících rodinných domů. 

15.2.4 Marek Jarůšek, Veselice 100, 679 13 Sloup 

(doručena 01.11.2013 na obec Vavřinec) 

Pozemek parc.č. 1213/1 v k.ú. Veselice na Moravě. 

Na schůzce ohledně územního plánu jsem Vás žádal (pozn. Obec), aby byl můj pozemek, 
který vlastním společně s manželkou převeden na zahradu, abych mohl pozemek oplotit a 
postavit na něm hospodářskou budovu. Bylo mě doporučeno, abych svůj záměr konzultoval 
s panem Ing. Jaroslavem Konečným na životním prostředí v Blansku. To jsem udělal a po 
předložení mých návrhů jsme se dohodli takto: Pozemek oplocovat nebudu. Bude obehnán 
elektrickým ohradníkem a na severní straně mezi body 187-543 až 187-544 by mohla být 
vystavěna hospodářská budova o rozloze cca 200 m2 a o výšce max. 3m s pultovou 
střechou. Za účelem chovu drůbeže a oploceného výběhu navazujícího na budovu. Dále 
přístřešku pro koně, dle zákresu. To vše na pozemku 1213/1 v k.ú. Veselice na Moravě. 
Tímto bych Vás chtěl požádat, aby byl pozemek zakreslen tak, abych mohl svůj záměr 
realizovat. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemek parc.č. 1213/1 v k.ú. Veselice na Moravě je dle Návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch zemědělských – trvale travní porosty NZ.t mimo zastavěné území. 
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Pozemek je dotčen VTL plynovodem včetně ochranného pásma. V plochách NZ.t jsou 
podmíněně přípustné zemědělské stavby a jiné zde vyjmenované stavby, zařízení a jiná 
opatření za podmínky, že se bude jednat o stavby ve veřejném zájmu. Uvažovaná 
zemědělská stavba spoluvlastníka předmětného pozemku však stavbou ve veřejném zájmu 
není. Oplocování pozemků v těchto plochách rovněž není přípustné. 

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce vyhovět. Připomínka byla, stejně jako 
předchozí, rovněž konzultována s Projektantem. Na základě konzultace budou podmínky 
využití ploch NZ.t  doplněny o možnost ohrazení pozemku, nikoli však oplocení a dále zde 
bude umožněno umístění stavby zemědělské v jiném než veřejném zájmu. Podmínky využití 
týkající se umístění zemědělských staveb v jiném než veřejném zájmu je možné uvést pouze 
pro předmětný pozemek tj. parc.č. 1213/1 v k.ú. Veselice na Moravě. Rovněž je nutno 
prověřit, zda zde bude uvedena konkrétní podmínka jen pro předmětný pozemek umožňující 
oplocení výběhu pro drůbež navazujícího na zmiňovanou zemědělskou stavbu. V připomínce 
není oplocení výběhu pro drůbež nijak blíže popsáno, ale ohrada nebo ohradník by zřejmě 
drůbež neochránila. Záměr vlastník pozemku konzultoval s Odborem životního prostředí 
MěÚ Blansko. Ke způsobu vyhodnocení tento dotčený orgán neměl připomínky.  

Na základě výše uvedeného byl pozemek parc.č. 1213/1 v k.ú. Veselice na Moravě  
ponechán v plochách nezastavěných NZ.t.. Podmínky plochy byly doplněny o možnost 
ohrazení pozemku, nikoli však oplocení a dále stavby zemědělské v jiném než 
veřejném zájmu. Do podmínek bude rovněž doplněno, že oplocení konkrétní části 
pozemku 1213/1 v k.ú. Veselice na Moravě a umístění zemědělských staveb na tomto 
pozemku, dle záměru, bude možné pouze na základě souhlasu příslušného dotčeného 
orgánu, kterým je v tomto případě Odbor životního prostředí MěÚ Blansko. 

15.2.5 Eva a Leoš Kakáčovi, Petrovice 144, 679 02 Rájec - Jestřebí 

(doručena 04.11.2013 na obec Vavřinec) 

Pozemek parc.č. 1153 v k.ú. Veselice na Moravě. 

My manželé Kakáčovi, bytem Petrovice 144, vlastníme v obci Veselice, okres Blansko, 
parcelu č. 1153/zapsanou v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 338/ o výměře 3592 
m2, která v současné době slouží jako zahrada. Žádáme tímto o zapsání našeho pozemku 
v novém územním plánu jako pozemek stavební. Jako důvod uvádíme, že tato parcela by 
mohla v budoucnu sloužit našim dětem ke stavbě rodinného domu. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemek parc.č. 1253 v k.ú. Veselice na Moravě je dle Návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch zeleně soukromé a vyhrazené ZS, není součástí zastavěného území 
obce, na zastavěné území přímo navazuje. Pozemek je však dle katastru nemovitostí 
evidován jako orná půda.. Část pozemku byla změnou č. V5 (schválena dne 17.03.2006 ve 
skupině změn V3 až V6) zařazena do návrhových ploch bydlení. Od doby schválení změny 
do současnosti však na tomto pozemku nebyla realizována stavba rodinného domu, 
projektant ÚP jej tedy zařadil do ploch ZS na základě průzkumů v místě, kde bylo zřejmé 
jeho užívání jako zahrada.  

Ve fázi společného jednání připomínka nebyla uplatněna. 

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla připomínce nevyhovět. Předmětný pozemek zůstane 
zařazen ve stabilizovaných plochách zeleně soukromé a vyhrazené ZS. Obec tento názor  
zdůvodnila tím, že výše uvedení vlastníci pozemku požádali v roce 2003 o jeho zařazení do 
ploch pro bydlení. Jejich žádosti bylo vyhověno a v roce 2006 byla část pozemku změnou V5 
převedena do ploch pro bydlení. Do dnešního dne však nebyla na pozemku zahájena stavba 
rodinného domu. Proto obec navrhuje, aby předmětné území bylo opětovně prověřeno 
v rámci aktualizace územního plánu po 4 letech po jeho vydání. V případě aktuálnosti 
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záměru může být pořízena změna územního plánu. V obci je nyní navrženo dostatečné 
množství ploch pro bydlení a vyhovění připomínce by vyžadovalo opakované veřejné 
projednání návrhu ÚP a z toho vyplývající zásadní posunutí termínu pro jeho dokončení a 
vydání.  

15.2.6 Josef Frecer, Suchdol 53, 679 13 Sloup 

(doručena 05.11.2013 na město Blansko) 

Pozemek parc.č. 6/2 v k.ú. Veselice na Moravě, stavba č.p. 53. 

Ve stávajícím návrhu není zohledněno odkanalizování rodinného domu č.p. 53, a dále 
novostavba manželů Minaříkových. Dle stávajícího návrhu by moje přípojka měřila cca 30 m, 
na což nemám finanční prostředky. Přípojka manželů Minaříkových by měřila cca 90 m. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemek parc.č. 6/2 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je dle Návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch bydlení individuální – venkovské Bv. Dle výkresu „Odkanalizování“ je 
navržen koridor splaškové kanalizace v blízkosti rodinného domu č.p. 53 oproti platnému 
Územního plánu sídelního útvaru Vavřinec – místní část Suchdol. Dle návrhu ÚP je koridor 
veden od stávajících ploch výroby VD kolem předmětného rodinného domu směrem do 
střední části obce a dále do čerpací stanice v nejnižší části obce Suchdol. Návrh splaškové 
kanalizace je zařazen do veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům 
vyvlastnit. 

Zmiňovaný rodinný dům manželů Minaříkových se nachází ve větší vzdálenosti od 
navrhovaného koridoru splaškové kanalizace. Tento dům se nachází na okraji obytné 
zástavy obce, zastavění protilehlých pozemků rodinnými domy, které jsou zařazeny 
v plochách ZS projektant ÚP nepředpokládal, a to zejména z důvodu blízkosti plochy výroby, 
kterou stabilizoval. Projektant předpokládal, že tento rodinný dům může být výhledově 
napojen přípojkou. Napojení stabilizovaných ploch výroby VD v severní části obce na 
veřejnou kanalizaci nepředpokládal. 

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce vyhovět. V grafické části ÚP bude 
zakreslen návrh koridoru (linie) splaškové kanalizace k rodinnému domu manželů 
Minaříkových na pozemku parc.č. 207 v k.ú. Suchdol v Moravském krasu. Protože nebyl 
tento koridor projednán s dotčenými vlastníky, bylo nutné tyto vlastníky s návrhem seznámit, 
což obec zajistila. Doklad o tom je vložen ve spise Pořizovatele. Návrh koridoru nebude 
zařazen do veřejně prospěšných staveb. Prodloužení koridoru veřejné kanalizace k plochám 
VD obec neuvažuje. 

V grafické části ÚP byl zakreslen návrh koridoru (linie) splaškové kanalizace 
k rodinnému domu manželů Minaříkových na pozemku parc.č. 207 v k.ú. Suchdol 
v Moravském krasu. Návrh koridoru nebyl zařazen do veřejně prospěšných staveb. 

15.2.7 Ing. Aleš Jermolajev, jednatel společnosti Turbin, s.r.o. se sídlem Vavřinec - 
Veselice 9, 679 13 Sloup 

(doručena 05.11.2013 na obec Vavřinec) 

Pozemek parc.č. 1223 v k.ú. Veselice na Moravě. 

Já ing. Aleš Jermolajev, jednatel společnosti Turbin, s.r.o. IČ: 48910562, se sídlem Vavřinec, 
Veselice 96, 679 13 Sloup, žádám o zařazení pozemků parc.č. 1223, ostatní plocha, k.ú. 
Veselice na Moravě do ploch určených pro výrobu a skladování. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Pozemek parc.č. 1223 v k.ú. Veselice na Moravě je dle Návrhu ÚP zařazen do 
stabilizovaných ploch zemědělských – trvale travní porosty NZ.t. Pozemek jsou dle katastru 
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nemovitostí evidovány jako ostatní plocha, parcela nemá evidované BPEJ. Pozemek je dle 
platného Územního plánu sídelního útvaru Vavřinec zařazen do návrhových ploch pro 
podnikatelské aktivity Změnou V4, která byla schválena zastupitelstvem obce 17.03.2006. 
Důvodem pro pořízení změny bylo tehdy rozšíření stávajícího areálu společnosti a 
pokračování v podnikatelských aktivitách. Projektant nového ÚP však pozemek vyhodnotil 
jako nezastavěný (zařadil jej chybně do zemědělských ploch), a to především z důvodu, že 
od doby schválení změny do zahájení prací na novém ÚP, nebyl aktivně využíván. Podle 
aktuálních informací Obce a situace v místě však vlastník zahájil projektové práce na 
oplocení pozemku a hodlá jej v nejbližší době oplotit, což není v rozporu s platným ÚPNSÚ. 

Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce vyhovět. V návrhu ÚP bude tento 
pozemek zařazen do návrhových ploch výroby VL (pozn. v textové části str. 16 chybně 
označen jako VP). Pozemek se nenachází v plochách orné půdy, byť jej tam (chybně) 
projektant zařadil. Jak bylo výše uvedeno, pozemek je dle katastru nemovitostí evidován jako 
ostatní plocha, parcela nemá evidované BPEJ. Nedošlo by tedy k novým záborům 
zemědělské půdy, není tedy třeba doplňujícího souhlasu Orgánu ochrany ZPF. Pozemek 
jako plocha výroby byl projednán s dotčenými orgány již Změnou ÚPNSÚ, označenou jako 
V4. Pozemek se nenachází v CHKO Moravský kras, na severním okraji je dotčen pouze 
ochranným a bezpečnostním pásmem VTL plynovodu, jinými technickými ani přírodními 
limity dotčen není. Zařazení tohoto pozemku rovněž nevyžaduje vymezení veřejně 
prospěšných staveb. Pozemek je přímo dostupný ze stávající místní komunikace, jedná se o 
rozšíření současného areálu, již dříve projednaného Změnou V4. Na základě zjištěných 
údajů, dle názoru Pořizovatele, by v tomto případě nebylo nutné opakované projednání ÚP. 
Pořizovatel rovněž nepředpokládal vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Stanovisko 
krajského úřadu z hlediska vlivů na životní prostředí nebylo k této připomínce uplatněno. 

V návrhu ÚP byl tento pozemek zařazen do návrhových ploch výroby VL. Vzhledem 
k tomu, že pozemek je evidován jako ostatní plocha, k záborům ZPF nedojde. 

15.2.8 Dita a Tomáš Minaříkovi, Vavřinec 54, 679 13 Sloup 

(doručena 5.11.2013 do Blanska) 

Připomínka č. 3 

V současném návrhu územního plánu končí splašková kanalizace mezi č.p. 75 a č.p. 53. 

S tímto řešením nesouhlasíme a žádáme o prodloužení kanalizačního řádu k pozemku č. 
207, aby jsme se v budoucnosti mohli na řád napojit, jak bylo plánováno. 

Návrh vypořádání připomínky: 

Stejnou připomínku podal rovněž spoluvlastník pozemku parc.č. 6/2. Pozemek parc.č. 207 
v k.ú. Suchdol v Moravském krasu je dle Návrhu ÚP zařazen do stabilizovaných ploch 
bydlení individuální – venkovské Bv. Dle výkresu „Odkanalizování“ je navržen koridor 
splaškové kanalizace v blízkosti rodinného domu č.p. 53 (Frecerovi) oproti platnému 
Územního plánu sídelního útvaru Vavřinec – místní část Suchdol, kde je navržen ve větší 
vzdálenosti. Dle návrhu ÚP je koridor veden od stávajících ploch výroby VD kolem 
předmětného rodinného domu směrem do střední části obce a dále do čerpací stanice 
v nejnižší části obce Suchdol. Návrh splaškové kanalizace je zařazen do veřejně 
prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit. 

Rodinný dům manželů Minaříkových č.p. 75 se nachází ve větší vzdálenosti od 
navrhovaného koridoru splaškové kanalizace. Tento dům se nachází na okraji obytné 
zástavy obce, zastavění protilehlých pozemků rodinnými domy, které jsou zařazeny 
v plochách ZS, projektant ÚP nepředpokládal, a to zejména z důvodu blízkosti plochy 
výroby, kterou stabilizoval. Projektant tedy uvažoval, že tento rodinný dům může být 
výhledově napojen přípojkou. Napojení stabilizovaných ploch výroby VD v severní části obce 
na veřejnou kanalizaci nepředpokládal. 
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Podaná připomínka byla projednávána na schůzi Rady po veřejném projednání. Obec  
vyhodnotila situaci v místě a rozhodla se připomínce vyhovět. Obdobnou připomínku rovněž 
podal pan Josef Frecer (č. 3.6). V grafické části ÚP bude zakreslen návrh koridoru (linie) 
splaškové kanalizace k rodinnému domu manželů Minaříkových na pozemku parc.č. 207 
v k.ú. Suchdol v Moravském krasu. Protože nebyl tento koridor projednán s dotčenými 
vlastníky, bylo nutné tyto vlastníky s návrhem seznámit, což obec zajistila. Doklad o tom je 
vložen ve spise Pořizovatele. Návrh koridoru nebude zařazen do veřejně prospěšných 
staveb. 

Prodloužení koridoru veřejné kanalizace k plochám VD obec neuvažuje. 

V grafické části ÚP byl zakreslen návrh koridoru (linie) splaškové kanalizace 
k rodinnému domu manželů Minaříkových na pozemku parc.č. 207 v k.ú. Suchdol 
v Moravském krasu. Návrh koridoru nebyl zařazen do veřejně prospěšných staveb. 

 

Zpracovala dne 15.01.2014 Ing. arch. Zita Řehůřková, referentka oddělení ÚP a RR SÚ MěÚ 
Blansko 

 

 

Poučení : 

 

Proti Územnímu plánu Vavřinec vydanému formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 

 

 

 
Ing. Josef Sedlák        Miloslav Novotný  
místostarosta obce         starosta obce 

 

 


