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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
ÚP – územní plán
ZÚR JMK – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
MK – místní komunikace
ÚK – účelová komunikace
OÚ – obecní úřad
RD – rodinný dům
OV – občanská vybavenost
DZ – dopravní závada
ČOV – čistírna odpadních vod
VN – vysoké napětí
TS - trafostanice
NN – nízké napětí
VO – veřejné osvětlení
RS – regulační stanice plynu
ÚSES – územní systém ekologické stability
LBC – lokální biocentrum
LBK – lokální biokoridor
ZPF – zemědělský půdní fond
PUPFL – pozemky určené k plnění funkce lesa
VENP – vyloučení erozně nebezpečných plodin
k.ú. – katastrální území
Definice pojmů:
Podkroví - ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se
převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha s min. sklonem 35o) a určený k účelovému
využití.
Venkovská usedlost – objekt nebo soubor objektů vykazující prostorové a funkční znaky
objektů místního lidového stavitelství, sloužící k bydlení a drobné zemědělské produkci pro
vlastní potřebu
Závleky – výstavba objektu nebo objektů pro hlavní využití mimo stabilizovanou linii uličního
prostoru, většinou v zahradě za objektem stojícím na stavební čáře (za uliční frontou), přičemž
jsou tyto objekty obslouženy soukromou slepou komunikací
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I. Územní plán - výrok
I.1 Vymezení zastavěného území
Zastavěné území je vymezeno k 1. ledna 2022. Vymezená hranice je zobrazena ve všech
výkresech grafické části územního plánu.

I.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
I.2.1 Základní koncepce rozvoje území obce
Pro základní koncepci rozvoje území jsou stanoveny tyto hlavní cíle:
•

•
•
•
•
•

vytvořit podmínky k harmonickému rozvoji vlastní obce i jejího okolí v oblastech bydlení,
občanské vybavenosti, rekreace, hospodářství a krajiny a k dosažení souladu přírodních,
civilizačních a kulturních hodnot řešeného území, mimo jiné v návaznosti na přírodní a
krajinné hodnoty blízkého Moravského krasu
podpořit stabilizaci počtu obyvatel a zlepšit věkovou strukturu obyvatelstva vytvářením
územně technických podmínek pro kvalitní bydlení a rozvoj pracovních příležitostí
vytvořit územně technické podmínky pro rozvoj podnikání a podporu cestovního ruchu
zajistit dobrou obslužnost území - vytvořit územně technické podmínky pro obsluhu území
dopravní a technickou infrastrukturou a pro rozvoj míst sociálních kontaktů (veřejná
prostranství)
respektovat identitu sídla i krajiny se zachováním venkovského charakteru veřejného
prostoru
vytvořit podmínky pro budoucí změny v krajině, které přispějí ke zvýšení ekologické
stability a retence vody v území, ke snížení nebezpečí půdní eroze a rovněž umožní lepší
průchodnost krajiny v okolí obce.

I.2.2 Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území
I.2.2.1 Ochrana kulturních hodnot
Územní plán respektuje uvedené kulturní hodnoty:
o

urbanisticky významné území - venkovský charakter obce se způsobem
zastavění a hmotovým uspořádáním

Podmínky ochrany:
•

zachovat urbanistickou strukturu – zachovat, resp. nepřekračovat historické stavební
linie (uliční frontu) a neměnit hmotovou skladbu zástavby (výškovou hladinu zástavby
jako celku, hmotové uspořádání včetně orientace a tvaru střech); jednotlivé stavební
zásahy je vždy třeba posuzovat ve vztahu k celku

•

půdorysné a hmotové řešení případné nové zástavby bude navazovat na charakter
dochovaného prostředí a dotvářet jej přiměřenými prostředky soudobé architektury,
novostavby nesmějí rušivě ovlivňovat okolní zástavbu

•

respektovat významnou stávající solitérní zeleň
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Územní plán dále respektuje uvedené památky:
o

památky místního významu neboli objekty přispívající k identitě území (drobné
sakrální stavby např. kříže, boží muka, památníky, pomníky, sochy, objekty místního
lidového stavitelství).

Podmínky ochrany:
•

respektovat památky místního významu a prostor kolem nich komponovat s ohledem
na zachování a umocnění jejich významu (především v případě dominanty)

•

respektovat drobnou architekturu (kříže, pomníky), podporovat aktivity, které jsou
spojené s obnovou a přispívají ke zdůraznění staveb – například obnova cest,
přemístění těchto objektů je přípustné v případě, že novým umístěním nedojde
k narušení jejich hodnoty, tj. jejích působení v sídle nebo krajině

•

respektovat rovněž místní architekturu a podporovat aktivity, které jsou spojené s její
obnovou

•

v okolí těchto staveb nepřipustit výstavbu a záměry, které by mohly nepříznivě ovlivnit
jejich vzhled, prostředí a estetické působení v sídle nebo krajině

Celé řešené území je územím s možnými archeologickými nálezy.
Podmínky ochrany:
•

Respektovat tuto skutečnost

I.2.2.2 Ochrana přírodních hodnot a krajinného rázu
V k.ú. Kotvrdovice se mimo VKP ze zákona nevyskytují chráněná území přírody.
Podmínky ochrany:
•

respektovat prvky ÚSES a jejich funkcí a charakteristik

•

respektovat vzrostlou zeleň místních druhů nacházející se v zastavěném území obce i
v krajině

•

rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochranou základního krajinného rámce
tvořeného lesy a krajinnou zelení, jeho doplněním včetně prolínání krajinné a sídelní
zeleně a koordinací s územním systémem ekologické stability

•

neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných
hřbetů, přípustná je obnova původních sakrálních staveb, podmíněně přípustná je
výstavba nových sakrálních staveb a rozhleden za podmínky, že nedojde k výraznému
narušení působení těchto přírodních dominant

•

zástavba navrhovaná na vnějších a pohledově exponovaných okrajích zastavěného
území musí být situována tak, aby do volného prostoru byla orientována nezastavěná
část pozemku – zahrada

Územní plán Kotvrdovice
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I.3 Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným
způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně
I.3.1 Urbanistická koncepce
Územní plán člení celé řešené území na plochy podle stávajícího nebo požadovaného
způsobu využití. Jedná se o plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou graficky odlišeny
(viz. Hlavní výkres I/2). Podmínky jejich využití jsou stanoveny v kap. I.6.2 Podmínky pro
využití ploch s rozdílným způsobem využití
Území obce je uspořádáno z následujících ploch s rozdílným způsobem využití:
B

Plochy bydlení

Ri

Plochy individuální rekreace

O

Plochy občanského vybavení
Ov - Plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost
Os - Plochy občanského vybavení – sport a rekreace
Ok - Plochy občanského vybavení – služby
Oh – Plochy občanského vybavení – hřbitov
Ox - Plochy občanského vybavení – komunitní kompostárna

V

Plochy výroby a skladování
Vp - Plochy výroby a skladování – průmyslová výroba
Vd - Plochy výroby a skladování – drobná výroba
Vz - Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba

T

Plochy technické infrastruktury

Q

Plochy veřejných prostranství

Z

Plochy veřejné zeleně

D

Plochy dopravní infrastruktury

A

Plochy zemědělské – orná půda

K

Plochy zemědělské – louky a krajinná zeleň

S

Plochy zemědělské – zahrady a sady

L

Plochy lesní

P

Plochy přírodní
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Pro urbanistickou koncepci platí následující zásady:
•

územní plán stanovuje uspořádání využití území a závazné zásady pro jeho další
rozvoj

•

je navržen rozvoj jednotlivých ploch využití území, který vychází z významu obce při
respektování hodnot území

•

obec Kotvrdovice se bude rozvíjet jako ucelený venkovský útvar, ve volné krajině
nebudou vznikat nová sídla, usedlosti, rekreační ani výrobní areály

•

výstavba nových objektů či přestavba stávajících v zastavěném území bude probíhat
s ohledem na okolní zástavbu a její charakter a rovněž hodnoty obce

•

nová zástavba v zastavitelných plochách bude situována (v souladu s tradiční formou
zastavění) v části pozemku přiléhajícím k obslužné komunikaci a zahradní
nezastavěná část bude obrácena směrem do volné krajiny

I.3.1.1 Bydlení
Stávající zastavěné území je z převážné části zařazeno do ploch bydlení B, jehož hlavním
využitím je bydlení v rodinných domech nebo venkovských usedlostech. Jsou zde však také
umožněny činnosti, objekty a zařízení jiného využití, pokud jejich vliv na okolí nepřesahuje
hranice vlastního pozemku. Územní plán vymezuje celkem 5 nových lokalit určených
především k bydlení v rodinných domech s možností malého hospodaření, případně umístění
služeb či jiných podnikatelských aktivit. Tyto 4 zastavitelné plochy a 1 plocha přestavby jsou
zařazeny do ploch bydlení.

I.3.1.2 Občanská vybavenost a služby
Do stávajících ploch občanské vybavenosti jsou zařazeny všechny současné areály a budovy
občanského vybavení. Jedná se o plochu Ov (občanská vybavenost – veřejná vybavenost),
Os (občanská vybavenost – sport a rekreace), Ok (občanská vybavenost – služby) a Ox
(občanská vybavenost – komunitní kompostárna). Navržena je plocha pro zajištění územních
podmínek pro realizaci veřejného pohřebiště Oh (občanská vybavenost – hřbitov). Umístění
další občanské vybavenosti a služeb je umožněno v plochách B bydlení.

I.3.1.3 Rekreace
V území se nachází jedna plocha individuální rekreace Ri, v bezprostřední návaznosti na
území obce. Nové plochy se nenavrhují.

I.3.1.4 Výroba
V území jsou respektovány stávající plochy výroby a skladování Vp (plocha výroby a
skladování – průmyslová výroba) a Vz (plocha výroby a skladování – zemědělská výroba)
Pro zajištění možného rozvoje výroby jsou vymezeny plochy výroby a skladování Vd - drobná
výroba.
Územní plán Kotvrdovice
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I.3.2 Vymezení zastavitelných ploch
Je vymezeno 8 zastavitelných ploch, které jsou v dokumentaci označeny Z-I až Z-VIII. Tyto
plochy sestávají z jednotlivých navržených dílčích ploch s rozdílným způsobem využití,
případně ploch spolu sousedících:
Označení

Popis

Z-I

Plochy bydlení B a plochy veřejných
prostranství Q

6,599

Z-II

Plocha bydlení B

0,420

Z-III

Plocha bydlení B a plocha veřejných
prostranství Q

0,240

Z-IV

Plocha bydlení B a plocha veřejných
prostranství Q

0,129

Z-VI

Plochy výroby a skladování – drobná výroba
Vd a plocha veřejných prostranství Q

5,273

Z-VIII

Plocha dopravní infrastruktury D

0,310

Rozloha (ha)

I.3.3 Vymezení ploch přestavby
Jsou vymezeny 3 plochy přestaveb, které jsou v dokumentaci označeny P-I až P-III. Tyto
plochy sestávají z jednotlivých navržených dílčích ploch s rozdílným způsobem využití,
případně ploch spolu sousedících:
Označení

Popis

P-I

Plocha občanské vybavenosti – veřejná
vybavenost

0,474

P-II

Plocha občanské vybavenosti – veřejná
vybavenost

0,116

P-III

Plocha bydlení B

0,085

Rozloha (ha)

I.3.4 Vymezení systému sídelní zeleně
Pro zajištění každodenní rekreace obyvatel v zastavěném území se vymezuje jedna plocha
veřejné zeleně Z. Další plochy sídelní zeleně nejsou samostatně vymezeny. Sídlení zeleň je
rovněž součástí ostatních ploch rozdílným způsobem využití. Většina sídelní zeleně, která je
veřejně přístupná, se kromě plochy veřejné zeleně nachází na plochách veřejných
prostranství.
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I.4 Koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umísťování, vymezení
ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich
využití
I.4.1 Koncepce dopravní infrastruktury
Pro zajištění prostupnosti a obsluhy území se vymezují plochy veřejných prostranství Q a
plochy dopravní infrastruktury D
Stávající místní komunikace a silnice II. a III. třídy v průjezdním úseku obcí se nacházejí na
vymezených plochách veřejných prostranství Q.
Silnice II. a III. třídy se mimo zastavěné území nacházejí na plochách dopravní infrastruktury
D.
Účelové komunikace mimo zastavěné území se nacházejí na plochách dopravní infrastruktury
D.

I.4.1.1 Silniční doprava
Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována a
upravována s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy
komunikací v třídách.
V k.ú. Kotvrdovice jsou respektovány silnice: II/379 a II/378, která jsou zařazeny do tahu
krajského významu s navrženou kategorizací S7,5 a III/37362, která je zařazena do tahu
(úseku) lokálního významu s navrženou kategorizací S6,5.
Silnice II/379 bude v průjezdním úseku upravována ve funkční skupině B jako sběrná
komunikace.

I.4.1.2 Síť místních komunikací
Současná síť místních komunikací bude respektována.
K obsluze jednotlivých objektů současné zástavby budou nadále využívány stávající místní
komunikace, případně silnice II/379.
K obsluze ploch, navržených pro obytnou výstavbu, budou vybudovány nové přístupové
komunikace, navazující na současnou komunikační síť.
Podmínky pro umísťování:
•

Místní komunikace budou navrhovány či upravovány dle platné legislativy, zejména dle
příslušných norem

•

Další místní komunikace mohou být rovněž součástí vymezených zastavěných i
zastavitelných ploch

Územní plán Kotvrdovice
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I.4.1.3 Účelová doprava
Síť účelových komunikací v katastru sloužící zemědělskému a lesnímu hospodářství i turistice
bude respektována a dále rozšiřována na plochách dopravní infrastruktury D, vymezených
v nezastavěném území.
Podmínky pro umísťování:
•

Účelové komunikace budou splňovat patřičné parametry (konstrukci nových účelových
komunikací je třeba navrhovat se znalostí převáděné dopravy)

•

Další zřizování účelových cest bude umožněno podle potřeby přístupu k pozemkům
nebo v rámci zlepšování prostupnosti krajiny a obnovy historických cest v krajině
v rámci ploch mimo zastavěná a zastavitelná území

•

Další účelové komunikace mohou být rovněž součástí vymezených zastavěných a
zastavitelných ploch

I.4.1.4 Doprava v klidu
Veřejné parkování bude zajišťováno v plochách veřejných prostranství Q a v plochách
občanského vybavení (Ov, Ok, Os, Oh a Ox).
Podmínky pro umísťování:
•

parkovací stání a garáže mohou být součástí vymezených zastavěných i zastavitelných
ploch

•

parkovací kapacity rekonstruovaných či nových obytných staveb budou řešeny
výhradně na stavebním pozemku

•

parkovací kapacity rekonstruovaných či nových staveb občanské vybavenosti budou
řešeny přednostně na stavebním pozemku, pokud toto nebude technicky možné, lze
parkovací plochy umístit v rámci plochy přilehlého veřejného prostranství

•

parkovací kapacity rekonstruovaných či nových staveb pro výrobu budou řešeny
výhradně na stavebním pozemku

I.4.1.5 Veřejná doprava
Provoz veřejné dopravy je zajištěn v plochách veřejných prostranství Q a plochách dopravní
infrastruktury D.
Podmínky pro umísťování:
•

V plochách dopravní infrastruktury a plochách veřejných prostranství je umožněno
vybudování zastávek včetně přístřešků a zálivů veřejné dopravy dle platných norem
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I.4.1.6 Pěší a cyklistická doprava
Budování veřejných pěších tras a chodníků je umožněno v plochách veřejných prostranství Q,
v plochách dopravní infrastruktury –, případně v plochách dalších viz. kap. I.6.2 Podmínky pro
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Turistické trasy vedoucí katastrem obce jsou respektovány.
Jsou respektovány stávající značené cyklotrasy. Cykloturistika je umožněna na místních i
účelových komunikacích stávajících i navržených nacházejících se v plochách veřejných
prostranství Q, v plochách dopravní infrastruktury D, případně v plochách dalších viz. kap.
I.6.2 Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

I.4.2 Koncepce technické infrastruktury
Pro zajištění územních podmínek pro technickou infrastrukturu je vymezena plocha technické
infrastruktury TI (vodojem, ČOV), liniové stavby a prvky nevyžadující samostatnou plochu se
nacházejí, případně je možné je budovat, v rámci ploch veřejných prostranství Q, a v plochách
dopravní infrastruktury D, případně v plochách dalších viz. kap. I.6.2 Podmínky pro využití
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Podmínky pro umísťování:
•

technická infrastruktura v zastavěném území a zastavitelných plochách bude
přednostně umísťována v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravy, případně
na pozemcích určených následnými dokumentacemi k umístění veřejných prostranství
a veřejných komunikací v rámci ostatních ploch

I.4.2.1 Koncepce zásobování elektrickou energií
Zásobování el. energií
Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce
zajišťován ze stávající distribuční soustavy-z vedení VN č. 107 a VN127 a že v zásadě zůstane
i základní konfigurace sítě vč. přípojek k transformačním stanicím. Při realizaci navrhovaných
rozvojových záměrů obce v návrhovém období bude nutné postupně podle vyvolané potřeby
na zajištění výkonu v daných lokalitách provést úpravy u stávajících venkovních distribučních
trafostanic v území. Bude se jednat především o úpravy vývodů NN, provedení nových
sekundárních napáječů, případně přesměrování napájení sítě z jednotlivých TS a zejména
výměnu stávajících transformátorů za vyšší výkonové jednotky. Je předpoklad, že i ve výhledu
bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce zajišťován ze stávající
distribuční soustavy-z vedení VN č. 127 a že v zásadě zůstane i základní konfigurace sítě vč.
přípojek k transformačním stanicím. Je navrženo kabelové propojení VN a to přípojky pro DTS
703163 U mlýna s DTS 703361 Pod křížem. Tím bude umožněno napájení všech trafostanic
ze dvou stran. Ve výhledu je navrženo kabelové propojení VN od DTS 703163 U mlýna
směrem k DTS 320506 Zahuštění a umožnění výhledové realizace kioskové trafostanice pro
lokalitu R1 a R2
Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů obce v návrhovém období bude nutné přeložit
přípojky pro DTS 320505 Nová čtvrť a TS 700491 Ševčík do kabelu. Trasa kabelu VN je
naznačena v situaci. Dále bude nutné postupně podle vyvolané potřeby na zajištění výkonu
Územní plán Kotvrdovice
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v daných lokalitách provést úpravy u stávající venkovní distribuční trafostanice DTS 320505 a
její náhradu kioskovou trafostanicí. Bude se dále jednat především o úpravy vývodů NN,
provedení nových sekundárních napáječů, případně přesměrování napájení sítě z jednotlivých
TS a zejména výměnu stávajících transformátorů za vyšší výkonové jednotky.
Ostatní rozvojové plochy budou napojeny z rozšířené sítě NN podzemními kabely.
Veřejné osvětlení
Rozšíření pro návrhové lokality bude navazovat na stávající soustavu ve vymezených
plochách veřejných prostranství. Jeho realizací navrhujeme samostatnou podzemní
kabelovou sítí.

I.4.2.2 Koncepce elektronických komunikačních zařízení
Všechna podzemní komunikační zařízení jsou návrhem ÚP respektována.
Dálkové kabely (DK, DOK)
Nejsou navrženy změny koncepce.
Telefonní zařízení - sítě
Výhledově, v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách, bude místní
účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně
rozšiřována navázáním na stávající stav.
Účelová spojová zařízení
Radiokomunikace
Nejsou navrženy změny koncepce.
Televizní signál
Nejsou navrženy změny koncepce.

I.4.2.3 Koncepce zásobování plynem
Obec je v celém rozsahu plynofikována, napojena je na VTL plynovod Moravský kras.
Rozvody jsou provedeny středotlakým potrubím. Tento stav je respektován.
Zastavitelné plochy určené k zastavění budou zabezpečeny ze stávající sítě rovněž
středotlakým potrubím.
Případné rozšíření sítě plynovodu bude realizováno v plochách veřejných prostranství Q,
případně v plochách bydlení B (u zastavitelné plochy Z-I).

I.4.2.4 Koncepce zásobování teplem
V současné době je zásobování teplem zajišťováno individuálně. Stav je respektován.
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I.4.2.5 Koncepce zásobování vodou
Obec Kotvrdovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a
obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.
Stávající zdroje vodovodu jsou dostatečně kapacitní pro zásobování obce i po realizaci
výhledové zástavby a s tím spojeného nárůstu potřeby vody.
Případné rozšíření vodovodní sítě bude realizováno v plochách veřejných prostranství Q,
případně v plochách bydlení B (u zastavitelné plochy Z-I).
Při návrhu vodovodních řadů budou dodrženy normové hodnoty obsažené v platné české
technické normě týkající se požární bezpečnosti staveb - zásobování požární vodou.

I.4.2.6 Koncepce odkanalizování
Obec má stávající jednotnou kanalizaci. Stoková síť odvádí veškeré splaškové vody odvádí
do dvojice mechanickobiologických čistíren se stabilizačními nádržemi ČOV1 a ČOV2.
Stávající ČOV svou kapacitou pokrývají cca 75% produkce odpadních vod, což představuje
kompletní historické jádro obce včetně části novodobé zástavby především v jižní části
zastavěného území. Odpadní vody zbývající nové zástavby jsou řešeny prostřednictvím
domovních čistíren a takto přečištěné vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací.
Územní plán tuto koncepci respektuje.
Případné rozšíření kanalizační sítě bude realizováno v plochách veřejných prostranství Q,
případně v plochách bydlení B (u zastavitelné plochy Z-I).

I.4.2.7 Koncepce hospodaření s odpady
Koncepce odstraňování komunálního odpadu se nemění, odstraňování odpadu je zajištěno
stávajícím vyhovujícím způsobem, stejný způsob bude uplatněn i pro zástavbu
v zastavitelných plochách.
Je vymezena plocha Vx pro stávající veřejnou kompostárnu.
Je vymezena plocha pro rekultivaci území – bývalé skládky v údolí Krasovského potoka.

I.4.3 Koncepce občanského vybavení
Stávající zařízení občanského vybavení jsou v území stabilizovaná a jsou respektována
v současných plochách. Jedná se o vymezené plochy občanského vybavení Ov, Os, Ok a
Ox.

I.4.4 Koncepce veřejných prostranství
Jsou vymezeny stávající plochy veřejných prostranství, které jsou respektovány ve svých
polohách a je navrženo 5 nových. Plochy jsou označeny Q – plochy veřejných prostranství.
Územní plán Kotvrdovice
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I.5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,
ploch změn v krajině a stanovení podmínek pro jejich využití, územního systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protierozních opatření, ochrany před
povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně
I.5.1 Koncepce uspořádání krajiny
Návrhy v krajině spočívají především v návrhu zvýšení ekologické stability v krajině formou
vymezení ÚSES a zvýšení prostupnosti krajiny návrhem účelových cest. Dále jsou navrženy
plochy luk a krajinné zeleně v návaznosti na zastavěné území obce.

I.5.2 Územní systém ekologické stability
I.5.2.1 Vymezení územního systému ekologické stability
Návrh územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES) v územním plánu zahrnuje
vymezení 6 biocenter a biokoridorů místní (4 ks) biogeografické úrovně.
Prvky jsou přednostně vymezovány jako takzvané mezofilní a hydrofilní větve přičemž je zde
respektován i způsob vymezování přechodných větví (viz kap. 2.2 metodika řešení).
Míra přesnosti vymezení hranic prvků ÚSES je dána podrobností řešení územního plánu,
zohledněním biogeografických charakteristik, aktuálního stavu území a struktury pozemků.

I.5.2.2 Přehled vymezených skladebných částí ÚSES
Biocentra
Označení

Funkční typ a
biogeografický
význam

Návaznost mimo řešené území

LBC1

Lokální biocentrum
smíšené

Prvek se celou svojí plochou nachází
v řešeném území. V navazující obci Krasová
na něj navazuje část biocentra.

LBC2

Lokální biocentrum
hydrofilní

Prvek se celou svojí plochou nachází
v řešeném území.

LBC3

Lokální biocentrum
smíšené

Vymezení prvku pokračuje v městysu
Jedovnice.

LBC4

Lokální biocentrum
hydrofilní

Prvek se celou svojí plochou nachází
v řešeném území.

LBC5

Lokální biocentrum
mezofilní

Prvek se celou svojí plochou nachází
v řešeném území. V navazující obci Senetářov
na něj navazuje biokoridor.
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Lokální biocentrum
hydrofilní

Vymezení prvku pokračuje v obci Lipovec.

Označení

Funkční typ a
biogeografický
význam

Návaznost mimo řešené území

LBK1

Lokální biokoridor
mezofilní

Prvek se celou svojí plochou nachází
v řešeném území.

LBK2

Lokální biokoridor
mezofilní

Prvek se celou svojí plochou nachází
v řešeném území. V navazující obci Senetářov
na něj navazuje část biocentra.

LBK3

Lokální biokoridor
hydrofilní

Vymezení prvku pokračuje v obci Krasová.

LBK4

Lokální biokoridor
hydrofilní

Vymezení prvku pokračuje v městysu
Jedovnice.

LBK5

Lokální biokoridor
smíšený

Vymezení prvku pokračuje v městysu
Jedovnice.

LBC6

Biokoridory

Plochy biocenter jsou zařazeny do ploch přírodních:
P

Plochy přírodní

Plochy biokoridorů nejsou zařazeny do žádných konkrétních ploch s rozdílným způsobem
využití. Jsou označeny překryvnou značkou a nacházejí se na různých plochách s rozdílným
způsobem využití.

I.5.2.3 Podmínky pro využití ploch ÚSES
Vytváření ÚSES je veřejně prospěšným opatřením (v souladu s ustanovením § 4 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití začleněné do vymezených skladebných
částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) platí místo podmínek využití stanovených pro tyto plochy
následující podmínky:
Podmínky využití:
Hlavní a přípustné využití:
•

využití sloužící k posílení či zachování funkčnosti ÚSES

Podmíněně přípustné využití:
•

využití, které je uvedeno v podmínkách využití daného typu plochy s rozdílným
způsobem využití jako hlavní, přípustné či podmíněně přípustné, pokud nenaruší
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nevratně přirozené podmínky stanoviště a nesníží aktuální míru ekologické stability
území
Nepřípustné využití:
•

jakékoliv využití, podstatně omezující aktuální či potenciální funkčnost ÚSES

Do vymezených ploch ÚSES nelze umísťovat stavby, a to ani v zastavěném území
a v zastavitelných plochách. Výjimky tvoří:
o

stavby pro vodní hospodářství v plochách vodních a vodohospodářských
za předpokladu minimalizace jejich negativního vlivu na funkčnost ÚSES;

o

stavby dopravní infrastruktury v plochách dopravy za předpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost
ÚSES;

o

stavby jiných komunikací, pokud jde o zařízení ve veřejném zájmu, která nelze v rámci
systému dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich
plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES a negativního vlivu na funkčnost
ÚSES;

o

stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zařízení ve veřejném
zájmu, která nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit jinde,
a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami ÚSES
a negativního vlivu na funkčnost ÚSES.

Přípustnost využití v případě možného negativního ovlivnění funkčnosti ÚSES je třeba
posuzovat vždy ve spolupráci s příslušným orgánem ochrany přírody.

I.5.3 Prostupnost krajiny
Prostupnost krajiny je řešena respektováním a zlepšením stavu stávajících účelových
komunikací v krajině. Zvyšována bude výstavbou nových účelových komunikací, případně
obnovou původních. Územní podmínky pro realizaci, obnovu nebo zachování účelových
komunikací jsou zajištěny vymezením ploch dopravní infrastruktury D.

I.5.4 Protierozní opatření
Vymezují se plochy pro záměry, které přispějí ke snížení erozního ohrožení. Jedná se o plochy
pro zatravnění a krajinnou zeleň a výstavbu účelových cest s doprovodnou zelení. Dále je
vymezeno území pro realizaci protierozních organizačních opatření (VENP).
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I.5.5 Vodní plochy a toky
Vodní toky
Voda z řešeného území je odváděna vodními toky: Kotvrdovický potok a Kombutský potok.
Stav je návrhem ÚP respektován.
Návrh:
Na tocích bude prováděna běžná údržba.
Vodní nádrže
Na Kotvrdovickém potoce se nacházejí čtyři nádrže. Stav je návrhem ÚP respektován.
Návrh:
Na nádržích bude prováděna běžná údržba.
Je vymezena plocha pro realizaci opatření směřujících k zadržení vody v krajině a zlepšení
hydrologické situace, ochraně přírody a tvorbě krajiny. Jedná se o návrh vodní nádrže na
Kombutském potoce.

I.5.6 Odvodnění, závlahy
Současná zařízení jsou respektována, nová se nenavrhují.
Stávající plošné odvodnění je dotčeno zastavitelnou plochou Z-I. Tato skutečnost je
zohledněna v podmínkách pro pořízení územní studie U-I.

I.5.7 Ochrana před povodněmi
V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území.
Návrh:
Nejsou navrhována územně plánovací opatření.

I.5.8 Rekreace v krajině
Koncepce rekreace v krajině spočívá v zachování a návrhu cest, které umožňují dobrou
prostupnost krajiny, v zajištění turistického mobiliáře a zázemí (odpočívadla) a také v podpoře
cyklotras a cyklostezek.
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I.5.9 Dobývání nerostných surovin
Nejsou navrženy zastavitelné plochy na poddolovaných ani sesuvných územích.

I.5.10 Znečištění ovzduší
Nejsou navrženy plochy, jejich přípustné, případně podmíněně přípustné využití by přispělo ke
znečištění ovzduší.

I.5.11 Plochy změn v krajině
Je vymezeno 22 ploch změn v krajině, které jsou v dokumentaci označeny N-I až N-XXII.
Označení

Popis

N-I

Plochy zemědělské – zahrady a sady S

0,529

N-II

Plochy zemědělské – zahrady a sady S

0,293

N-III

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

9,213

N-IV

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,956

N-V

Plochy veřejné zeleně Z

0,669

N-VI

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,374

N-VII

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

1,034

N-VIII

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

1,252

N-IX

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,739

N-X

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,400

N-XI

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,079

N-XII

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,088

N-XIII

Plochy přírodní P

2,559

N-XIV

Plochy přírodní P

2,204

N-XV

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,898

N-XVI

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,427

N-XVII

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

0,197

N-XVIII

Plochy zemědělské – louky a kraj. zeleň K

1,191

N-XIX

Plochy přírodní P

0,927
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N-XX

Plochy přírodní P

0,742

N-XXI

Plochy přírodní P

4,342

N-XXII

Plochy přírodní P

0,558

I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením
převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného
využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno
umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5
stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch
a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany
krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby,
stanovení rozmezí výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich
využití)
I.6.1 Obecné podmínky
Podmínky využití z hlediska ochrany obyvatel před hlukem a vibracemi:
•

Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková
hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro
chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (a to vč. zátěže ze
záměrů, které budou uvedeny v platné územně plánovací dokumentaci, u nich lze
důvodně předjímat, že budou zdrojem hluku a vibrací po uvedení do provozu, zejména
z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drahách).

•

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

•

Žadatel o vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo společného souhlasu
ke stavbě do území zatíženého zdrojem hluku předloží příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska měření hluku a návrh opatření k ochraně
před hlukem, v souladu s platnou legislativou.

•

Plochy možných negativních vlivů na akusticky chráněné prostory návrhové či stávající
lze do území umístit za předpokladu splnění povinností stanovených právními předpisy
v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku případně vibrací.

•

Nejpozději v rámci územního řízení pro stavby umisťované na plochy musí být
prokázáno, že celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu
kumulativních vlivů překračovat imisní hygienický limit stanovený v prováděcích
právních předpisech pro stávající chráněné prostory a na hranici ploch vymezených v
územně plánovací dokumentaci pro situování akusticky chráněných prostorů, případně
vč. doložení reálnosti provedení protihlukových opatření.
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I.6.2 Podmínky pro využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
PLOCHY BYDLENÍ

B

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s bydlením

Přípustné využití:
•

pozemky staveb a stavby pro bydlení v rodinných domech nebo venkovských
usedlostech, včetně oplocení

•

pozemky staveb a stavby pro drobnou zemědělskou produkci - stodoly, hospodářské
objekty

•

stavby pro drobnou zemědělskou produkci - sklady nářadí, skleníky

•

pozemky zahrad včetně oplocení

•

pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a jiné sídelní zeleně

•

pozemky dopravní a technické infrastruktury obsluhující dané území

•

nezbytná dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území, turistické trasy,
cyklotrasy a cyklostezky

Podmíněně přípustné využití:
•

využití pro pěstitelství, chovatelství a agroturistiku za podmínky, že je slučitelné
s bydlením a je doplňkové pro hlavní využití, a které svým provozováním a technickým
zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení v území, nesnižuje kvalitu prostředí a
činnosti s ním spojené a svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v
území.

•

využití pro podnikatelské aktivity (výroba drobná a řemeslná, veřejná vybavenost a
služby včetně maloobchodu sloužícího obyvatelům v lokalitě, za podmínky, že jejich
provoz neovlivní negativně využití okolních pozemků ani se vzájemně negativně
neovlivní pokud je toto využití slučitelné s bydlením a které svým provozováním a
technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení v území, nesnižuje kvalitu
prostředí a činnosti s ním spojené a svým charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní
zátěž v území.

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, které svým provozováním a
technickým zařízením mohou narušit užívání staveb a zařízení v území a snížit kvalitu
prostředí a činnosti s ním spojené.

Další podmínky využití:
•

podmínkou výstavby nového objektu pro bydlení v zastavěných plochách je existence
nebo vybudování místní komunikace v parametrech daných příslušnou legislativou
včetně vybudování technické infrastruktury
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•

při řešení připojení zastavitelné plochy Z-IV na silnici II. třídy je nutno postupovat dle
platných zákonů, příslušných vyhlášek a norem. Dopravní připojení plochy bude
řešeno prostřednictvím stávajících místních či účelových komunikací nebo z návrhové
sítě místních či účelových komunikací s funkcí obslužnou

•

parkování a odstavování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku, min. 1 odstavné
stání na 1 RD

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu 1 nadzemní podlaží a využité podkroví, v odůvodněných případech
(bude řešeno vždy v kontextu okolních staveb) je umožněna výška objektu max. 2 NP

•

u stávajících objektů nesplňujících podmínky výškové regulace nesmí být při jejich
rekonstrukci nebo úpravě zvětšen jejich objem ani výška římsy či hřebene střechy

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

•

bude dodržen způsob zastavění v souvislosti s okolní zástavbou (např. řadová
zástavba)

•

budou respektovány hodnoty historické zástavby obce ve struktuře a charakteru
zástavby i objemu jednotlivých staveb

•

objekty pro bydlení budou vždy přístupné z veřejné komunikační sítě, bude dodržena
stavební linie, zástavba nebude realizována formou závleků v zahradách

PLOCHY INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

Ri

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s individuální rekreací

Přípustné využití:
•

pozemky staveb a stavby pro individuální rekreaci (stavby do 50 m2 plochy), včetně
oplocení

•

stavby pro drobnou zemědělskou produkci - sklady nářadí, skleníky

•

stavby pro garážování osobních automobilů (s výjimkou hromadných garáží)

•

pozemky zahrad včetně oplocení

•

pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a jiné sídelní zeleně

•

pozemky dopravní a technické infrastruktury obsluhující dané území
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•

nezbytná dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území, turistické trasy,
cyklotrasy a cyklostezky

•

vodní plochy a toky

Podmíněně přípustné využití:
•

veškerá zmíněná zařízení jsou možná za podmínky, že nedojde k narušení krajinného
rázu a ohrožení přírody

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, které svým provozováním a
technickým zařízením mohou narušit užívání staveb a zařízení v území a snížit kvalitu
prostředí a činnosti s ním spojené.

Další podmínky využití:
•

parkování a odstavování vozidel bude zajištěno na vlastním pozemku

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu 1 nadzemní podlaží a využité podkroví - bude řešeno vždy v kontextu
s okolními stavbami

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

O
PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ (Ov – veřejná vybavenost, Os – sport a
rekreace, Ok – služby, Oh – hřbitov, Ox – komunitní kompostárna)
Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s občanským vybavením a službami

Přípustné využití:
•

Ov - pozemky zařízení a staveb občanského vybavení pro vzdělání a výchovu, sociální
služby, péči o rodinu, zdravotnictví, kulturní zařízení, zařízení pro veřejnou správu,
ochranu obyvatelstva, obecní byty

•

Os - pozemky sportovních zařízení a staveb pro tělovýchovu, sport a rekreaci –
venkovní sportoviště a jejich zázemí, sportovní objekty, zařízení pro cyklosport,
zařízení pro jezdecký sport a hipoturistiku, event. pozemky dalších souvisejících
zařízení i komerčního charakteru (objekty veřejného stravování, sklady, klubovny)

•

Ok - pozemky zařízení a staveb občanského vybavení a služeb různého charakteru
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•

Oh -– pozemky zařízení a staveb občanského vybavení pro veřejné pohřebiště,
případně církevní zařízení

•

Ox - pozemky zařízení a staveb občanského vybavení pro provoz obecní kompostárny

•

pozemky nezbytné dopravní a technické infrastruktury, pozemky veřejných prostranství
a sídelní zeleně různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační), turistické trasy,
cyklotrasy a cyklostezky

Podmíněně přípustné využití:
•

provozovny služeb a jiné provozovny související s hlavním využitím ploch za
podmínky, že jejich provoz nezvýší dopravní zátěž v území a zároveň neovlivní
negativně využití okolních pozemků

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, které svým provozováním a
technickým zařízením mohou narušit užívání staveb a zařízení v území a snížit kvalitu
prostředí a činnosti s ním spojené.

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu max. 2 NP (vyjma sakrálních objektů) – bude řešeno vždy v kontextu
okolních staveb

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

V
PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ (Vd – drobná výroba, Vp – průmyslová
výroba, Vz – zemědělská výroba
Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

činnosti, děje a zařízení související bezprostředně se zemědělskou nebo průmyslovou
výrobou menšího rozsahu, podnikatelské aktivity

Přípustné využití:
•

Vd - pozemky zařízení a staveb drobnou pro výrobu a skladování, jejichž negativní vliv
nezasáhne plochy pro bydlení ani plochy pro občanskou vybavenost, především menší
výroba a podnikatelské aktivity včetně služeb

•

Vp - pozemky zařízení a staveb pro průmyslovou výrobu a skladování, jejichž negativní
vliv nezasáhne plochy pro bydlení ani plochy pro občanskou vybavenost

•

Vz - pozemky zařízení a staveb pro zemědělskou výrobu a skladování, případně
agroturistiku, jejichž negativní vliv nezasáhne plochy pro bydlení ani plochy pro
občanskou vybavenost
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•

oplocení areálů

•

vnitroareálová zeleň

•

pozemky veřejných prostranství včetně veřejné zeleně a jiné sídelní zeleně (například
s izolační funkcí)

•

pozemky dopravní a technické infrastruktury

•

nezbytná dopravní a technická infrastruktura zajišťující obsluhu území

Podmíněně přípustné využití:
•

speciální výuková zařízení, služební byty, občanská vybavenost a stravovací
provozovny za podmínky, že souvisejí s umístěnou výrobou (služební byty správců a
majitelů, prodejny výrobků apod.)

Nepřípustné využití:
•

nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, kdy možné negativní vlivy přesáhnou
hranici areálu

Další podmínky využití:
•

stávající i navržené plochy budou pohledově i funkčně odděleny od ploch určených
k bydlení, od ploch veřejných prostranství i od volné krajiny vzrostlou zelení

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby:
•

výška objektu bude řešena vždy v kontextu okolních staveb

Ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických hodnot území:
•

vzhled, objem a měřítko stavby je třeba navrhovat dle její funkce a architektonicko urbanistického kontextu jejího umístění v dané lokalitě

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Q

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s potřebou využívání
veřejného prostranství

Přípustné využití:
•

pozemky veřejných prostranství

•

pozemky a zařízení dopravní a technické infrastruktury
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•

pozemky a zařízení občanského vybavení slučitelné s účelem veřejných prostranství
(dětská hřiště, drobná architektura, turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky, zařízení
pro turistiku a cykloturistiku)

•

pozemky veřejné zeleně

•

zařízení odpadového hospodářství – nádoby na tříděný odpad

•

stávající pozemky zahrad a předzahrádek zasahujících do uličního prostoru

•

průjezdní úsek silnic II. a III. třídy

Podmíněně přípustné využití:
•

v plochách, ve kterých je vedena stávající silnice II. nebo III. třídy, je jejich využití
podmíněno tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a to v šířce
odpovídající funkční skupině a zatížení silnice

•

oplocení zahrad a předzahrádek v případě, že nenaruší koncepci veřejného prostoru

•

zařízení a aktivity, např. altány, veřejné WC, stravování s venkovním posezením,
společenské akce, tržiště apod., za podmínky, že nenaruší obraz a koncepci veřejného
prostoru, nebudou rušit obytnou zástavbu a nebudou omezovat dopravní provoz a
přístup k okolním objektům

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
•

bude respektována a chráněna vzrostlá zeleň odpovídající obvyklým místním druhům
okrasných a užitkových dřevin

PLOCHY VEŘEJNÉ ZELENĚ

Z

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s potřebou využívání
veřejné zeleně

Přípustné využití:
•

pozemky veřejných prostranství a veřejně přístupných ploch se zelení, pozemky
související dopravní a technické infrastruktury, dětská hřiště, drobná architektura,
pozemky veřejné zeleně, turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky

•

stavby pouze:
o

stavby a zařízení dopravní infrastruktury sloužící pro zajištění hlavního účelu
využití;
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o

stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení ve
veřejném zájmu, které nelze v rámci systému technické infrastruktury umístit
jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s
plochami veřejné zeleně a negativního vlivu na funkčnost ploch vyplývající z
hlavního využití

o

podzemní stavby a zařízení dopravní infrastruktury, pokud jde o stavby či
zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systémů dopravní infrastruktury
umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového
střetu s plochami veřejné zeleně a negativního vlivu na funkčnost ploch
vyplývající z hlavního využití

o

cyklostezky, stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro
účely veřejné rekreace, kromě budov, pokud nedojde k podstatnému narušení
či omezení hlavního využití

Podmíněně přípustné využití:
•

podmíněně přípustné je využití, které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň
podstatně neomezuje hlavní využití nebo nesnižuje kvalitu prostředí pro hlavní využití.

•

drobná zařízení a aktivity pro rekreaci, např. altány, veřejné WC sloužící území

•

v případě pozemků parc.č. 234/45, 234/62 – 234/69 v k.ú. Kotvrdovice je umožněna
výstavba zahrádkářských a chovatelských zařízení

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
•

zeleň v plochách bude odpovídat obvyklým místním druhům okrasných a užitkových
dřevin

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

D

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s dopravní infrastrukturou

Přípustné využití:
•

pozemky zařízení a staveb pro dopravu

•

pozemky a zařízení technické infrastruktury

•

pozemky veřejných prostranství

•

sídelní zeleň různých forem (např.veřejná, vyhrazená, izolační, doprovodná)

•

turistické trasy, cyklotrasy a cyklostezky
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Podmíněně přípustné využití:
•

v plochách, ve kterých je vedena stávající silnice II. a III. třídy, je jejich využití
podmíněno tak, že nebude znemožněno vedení silnice v plynulé trase a v šířce
odpovídající Návrhové kategorizaci krajských silnic JMK

•

budování hipostezek za podmínky realizace opatření k minimalizaci negativních vlivů
v důsledku křížení s jinými druhy dopravy včetně turistických tras

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení, které narušují kvalitu prostředí, nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
•

bude respektována a chráněna vzrostlá zeleň odpovídající obvyklým místním druhům
okrasných a užitkových dřevin – aleje a stromořadí; a bude podporována výsadba
nových dřevin

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – ORNÁ PŮDA

A

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s intenzívním zemědělským
využitím

Přípustné využití:
•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy orné půdy

•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy trvalých travních porostů

•

pozemky mimolesní stromové, křovinné i bylinné zeleně (remízky a náletová zeleň,
mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků,
solitérní a rozptýlená zeleň, lada apod.)

•

pozemky nezbytné dopravní a technické infrastruktury včetně cyklostezek

•

opatření pro zachování rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny,
zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

•

vodní plochy a toky

•

turistické trasy a cyklotrasy

Podmíněně přípustné využití:
•

zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově
a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu

•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), při zachování stávající prostupnosti územím
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•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný
ráz, zároveň nemohou být tyto stavby realizovány ve skladebných částech ÚSES

•

stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že nezpůsobí
snížení ekologické stability krajiny ani nenaruší krajinný ráz

•

budování hipostezek za podmínky realizace opatření k minimalizaci negativních vlivů
v důsledku křížení s jinými druhy dopravy včetně turistických tras

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu
zhoršující ekologickou stabilitu území

•

nepřípustná je likvidace rozptýlené zeleně – remízků, mezí a solitérních stromů

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
•

bude respektována a chráněna vzrostlá zeleň odpovídající obvyklým místním druhům

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - LOUKY A KRAJINNÁ ZELEŇ

K

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s extenzívním zemědělským
využitím na trvalých travních porostech

Přípustné využití:
•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy trvalých travních porostů

•

pozemky mimolesní stromové, křovinné i bylinné zeleně (remízky a náletová zeleň,
mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků,
solitérní a rozptýlená zeleň, lada apod.)

•

pozemky nezbytné dopravní a technické infrastruktury včetně cyklostezek

•

opatření pro zachování rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny,
zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

•

vodní plochy a toky

•

turistické trasy a cyklotrasy

Podmíněně přípustné využití:
•

zalesnění za podmínky, že slouží ke zvýšení ekologické stability krajiny (výběr typově
a druhově vhodných druhů dřevin) při zachování krajinného rázu

•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), při zachování stávající prostupnosti územím
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•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný
ráz, zároveň nemohou být tyto stavby realizovány ve skladebných částech ÚSES

•

stavby lehkých přístřešků pro zemědělství a myslivost za podmínky, že nezpůsobí
snížení ekologické stability krajiny ani nenaruší krajinný ráz

•

budování hipostezek za podmínky realizace opatření k minimalizaci negativních vlivů
v důsledku křížení s jinými druhy dopravy včetně turistických tras

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu
zhoršující ekologickou stabilitu území

•

nepřípustná je likvidace rozptýlené zeleně – remízků, mezí a solitérních stromů

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
•

bude respektována a chráněna vzrostlá zeleň odpovídající obvyklým místním druhům

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ - ZAHRADY A SADY

S

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s pěstováním plodin v
zahradách většinou spojené s individuální rekreací

Přípustné využití:
•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy zahrad a sadů

•

pozemky zemědělského půdního fondu – plochy trvalých travních porostů

•

pozemky mimolesní stromové, křovinné i bylinné zeleně (remízky a náletová zeleň,
mezní porosty, aleje, stromořadí, větrolamy, břehová a doprovodná zeleň podél toků,
solitérní a rozptýlená zeleň, lada apod.)

•

pozemky nezbytné dopravní a technické infrastruktury

•

opatření pro zachování rovnováhy území, opatření přispívající k vyšší retenci krajiny,
zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření

Podmíněně přípustné využití:
•

činnosti, zařízení a stavby související se zemědělskou produkcí (např. přístřešky,
kůlny, sklady nářadí, skleníky) za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití,
snížení kvality prostředí v dotčeném území a narušení krajinného rázu

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků vedoucí ke zhoršení ekologické stability a úpravy vodního režimu
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zhoršující ekologickou stabilitu území a dále činnosti, děje a zařízení, které narušují
kvalitu prostředí, nebo takové důsledky vyvolávají druhotně
Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
Výšková regulace zástavby a ochrana krajinného rázu a architektonicko - urbanistických
hodnot území:
•

max. výška stavby jedno nadzemní podlaží

•

max. rozměr zastavěné plochy stavby 25 m2

•

zastoupení zeleně na pozemku v plochách stabilizovaných i navžených – min. 90%

PLOCHY LESNÍ

L

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně s lesním hospodářstvím

Přípustné využití:
•

pozemky určené k plnění funkce lesa

•

pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství

•

pozemky dopravní a technické infrastruktury včetně cyklostezek

•

vodní toky a vodohospodářská zařízení (vodní zdroje, retenční vodní nádrže)

•

činnosti a zařízení související se zachováním ekologické rovnováhy území, realizace
ÚSES

•

protipovodňová, retenční a protierozní opatření

•

turistické trasy a cyklotrasy

Podmíněně přípustné využití:
•

oplocování volné krajiny, pouze v případě obor pro zvěř (včetně výběhů, ohradníků a
ohrad pro koně a dobytek), při zachování stávající prostupnosti územím

•

odpočívadla pro turistiku či turistické rozhledny za podmínky, že tato zařízení budou
umísťována jen podél turistických cest a nenaruší zemědělské využití půdy ani krajinný
ráz, zároveň nemohou být tyto stavby realizovány ve skladebných částech ÚSES

•

budování hipostezek za podmínky realizace opatření k minimalizaci negativních vlivů
v důsledku křížení s jinými druhy dopravy včetně turistických tras

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených
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PLOCHY PŘÍRODNÍ

P

Podmínky využití:
Hlavní využití:
•

plochy, činnosti, děje a zařízení související bezprostředně se zajišťováním ekologické
stability v území - prvky ÚSES (biocentra), I. a II. zóna CHKO, přírodní rezervace,
národní přírodní rezervace

Přípustné využití:
•

pozemky sloužící k zajištění podmínek pro převažující ekologickou funkci území –
plochy biocenter a zvláště chráněných území přírody

•

přirozené, přírodě blízké i pozměněné dřevinné porosty, skupiny dřevin a solitérní
dřeviny s podrostem bylin, keřů i travních porostů; travní porosty bez dřevin, květnaté
louky, bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady

•

turistické trasy

Podmíněně přípustné využití:
•

hospodářské využití lokality za podmínky, že nenaruší přírodní podmínky lokality a
způsob její ochrany, například extenzívní sady a zahrady, extenzívní louky

•

související dopravní a technická infrastruktura za podmínky, že nenaruší přírodní
podmínky lokality a způsob její ochrany

•

drobné stavby (sakrální architektura, zařízení pro turistický ruch) za podmínky
zachování krajinného rázu a zachování ekologické stability území)

Nepřípustné využití:
•

činnosti, děje a zařízení kromě výše uvedených (zejména umísťování staveb, změny
kultur pozemků a úpravy vodního režimu zhoršující ekologickou stabilitu území)

•

nepřípustná je likvidace rozptýlené zeleně – remízků, mezí a solitérních stromů

I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
I.7.1 Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Označení v graf. části

Popis

2

Vybudování komunikace pro pěší

3

Vybudování účelové komunikace

4

Vybudování zemního kabelového vedení VN
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6

Vedení VVN 110 kV; TEE 19 (VPS vyplývající z nadřazené
dokumentace - ZÚR JMK)

I.7.2 Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Označení v graf. části

Popis

5

Založení prvku lokálního ÚSES

I.7.3 Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu, pro která lze
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Nejsou vymezeny.

I.7.4 Plochy určené k asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám
vyvlastnit
Nejsou vymezeny.

I.8 Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních
čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8
katastrálního zákona
Označení v graf. části

Popis

Části pozemků p.č. (k.ú. Kotvrdovice)

1

Veřejné prostranství

1442; 1443

Předkupní právo je zřizováno ve prospěch obce.

I.9 Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona
Nejsou vymezeny.

I.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího
využití, včetně podmínek pro jeho prověření
Je vymezena jedna plocha rezervy. Je označena R-I.
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Podmínky využití:
•

Jakékoliv využití, které by v budoucnu znemožnilo využití území pro bydlení a sídelní
zeleň, je nepřípustné.

•

V ploše bude respektována zeleň významná z hlediska zachování krajinného rázu

I.11 Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou
o parcelaci
Nejsou vymezeny.

I.12 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a
přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti
Je vymezena plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním
územní studie, označená US-I. Lhůta zpracování územní studie je 4 roky od nabytí účinnosti
ÚP Kotvrdovice.
Označení

Rozsah

ÚS-I

Z-I

Podmínky pro pořízení
•

•

•

Územní plán Kotvrdovice

bude navržena organizace veřejného prostoru a
členění pozemků k výstavbě včetně návrhu ploch
pro realizaci opatření eliminujících případný
negativní vliv ploch výroby na bydlení
bude navrženo dopravní řešení s důrazem na
vytvoření
dopravního
skeletu
s maximální
eliminací
slepých komunikací
a
s cílem
postupného vytváření uliční sítě a bloků zástavby;
veškerá navrhovaná zástavba bude obsloužena
z veřejného prostoru
budou vymezena veřejná prostranství za účelem
rekreace místních obyvatel

•

bude respektována potřebná prostupnost územím
a návaznost na stávající a plánované komunikace

•

budou navrženy plošné a prostorové podmínky
využití pozemků v souladu s ochranou krajinného
rázu

•

budou navrženy plošné a prostorové podmínky
pro novou zástavbu v souladu s ochranou
krajinného rázu

•

budou navrženy podmínky pro umísťování
oplocení, veřejného osvětlení, veřejné zeleně,
případně veřejného mobiliáře
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•

bude navrženo řešení technické infrastruktury

•

bude prověřen stav plošného odvodnění
v lokalitě, případně navrženy podmínky pro
výstavbu v území dotčeném odvodněním

•

bude navržena etapizace výstavby

I.13 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle
přílohy č. 9, stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost,
a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání
Nejsou vymezeny.

I.14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace není navržena.

I.15 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb
Nejsou vymezeny.

I.16 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části
Počet listů textové části územního plánu včetně obsahu celé dokumentace:

40 stran

Počet výkresů územního plánu:

3 výkresy
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II. Odůvodnění územního plánu
II.1 Postup při pořízení územního plánu
Pořízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 17.05.4 přijatém
na svém zasedání dne 24.05.2017.
Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 17.05.5 dne 24.05.2017 žádost obce Kotvrdovice
o zajištění pořizování územního plánu oddělením územního plánování a regionálního rozvoje
jako příslušného úřadu územního plánování, Odboru Stavební úřad, MěÚ Blansko. Určeným
zastupitelem pro spolupráci s Pořizovatelem územně plánovací dokumentace byl usnesením
č. 17.05.6 přijatým Zastupitelstvem obce dne 24.05.2017 zvolen Ing. Alois Kunc.
Návrh zadání byl projednán v roce 2018. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce
Kotvrdovice dne 02.01.2019, usnesením č.19.1.5. Rovněž bylo zpracováno vyhodnocení vlivů
ÚP na udržitelný rozvoj území. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu plánu
Návrh Územního plánu Kotvrdovice (dále jen „ÚP“) a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný
rozvoj území byl, dle §50 zákona 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 24.01.2020. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne
jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Pořizovatel rovněž
doručil návrh ÚP 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 jednu připomínku.
Dvě stanoviska byla nesouhlasná. Jedná se o nesouhlasné stanovisko uplatněné Odborem
životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu a o nesouhlasné stanovisko uplatněné Odborem
životního prostředí MěÚ Blansko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a po několika konzultacích, obdržel
od obce usnesení zastupitelstva obce Kotvrdovice ze dne 22.06.2020, ze kterého vyplynul ze
strany obce požadavek na akceptování nesouhlasů dotčených orgánů. Pořizovatel následně
dohodoval výše nesouhlasná stanoviska s tím, že projektant zapracuje dohodnuté úpravy
v dokumentaci pro veřejné projednání. Doplňující souhlasné stanovisko OŽP Krajského úřadu
Jihomoravského kraje, Pořizovatel obdržel 20.08.2020 , souhlasné stanovisko OŽP MěÚ
Blansko Pořizovatel obdržel 28.07.2020.
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 (§50 odst.7) SZ) Pořizovatel obdržel dne 07.10.2020 pod č.j.
JMK 138603/2020 – viz. níže kapitola 1.2.
Stanovisko krajského úřadu k návrhu koncepce podle §10g zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí Pořizovatel obdržel 16.10.2020 pod č.j. JMK 143838/2020 – viz. níže kapitola
II.8.
Z výsledků projednání vyplynuly požadavky na úpravy dokumentace.
Veřejné projednání
Návrh ÚP Kotvrdovice byl zpracován na základě Zadání, které bylo schváleno Zastupitelstvem
obce Kotvrdovice dne 21.01.2019 usnesením č.19.1.5. Návrh ÚP Kotvrdovice byl upraven
podle „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územního plánu Kotvrdovice“, které
zpracoval Pořizovatel (Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební
Územní plán Kotvrdovice
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úřad Městského úřadu v Blansku) ve spolupráci s určeným zastupitelem po společném jednání
o návrhu ÚP, konaném dne 24.01.2020. Rovněž bylo zpracováno vyhodnocení vlivu ÚP
Kotvrdovice na udržitelný rozvoj území. Návrh ÚP neobsahuje prvky náležející regulačnímu
plánu.
Vystavení a veřejné projednání návrhu ÚP Kotvrdovice včetně posouzení vlivu bylo oznámeno
veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány a sousední obce byly k veřejnému projednání přizvány
jednotlivě dopisem. Veřejné projednání bylo svoláno na 27.04.2021 v 15 hodin v sále Orlovny
v obci Kotvrdovice č.p.145, za účasti zpracovatele, jehož zástupce Ing. arch. Kočiš provedl
odborný výklad. Veřejné nahlédnutí do dokumentace návrhu ÚP bylo umožněno po dobu 30
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky. Veřejnost a dotčené orgány se mohli seznámit s
dokumentací návrhu ÚP Kotvrdovice na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
Stavebního úřadu MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, Blansko, a dále na webových stránkách
obce Kotvrdovice a města Blansko ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující konání
veřejného projednání, tedy od 25.03.2021, na webových stránkách obce Kotvrdovice
http://www.kotvrdovice.cz a na webových stránkách města Blansko na adrese
https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581763 („projednává se“).
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a
dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky.
Dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, uplatnili ve stejné lhůtě stanoviska k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíželo. Stanoviska uplatněná do veřejného
projednání jsou obsažena v kapitole odůvodnění II.6.6.3 „Vyhodnocení stanovisek dotčených
orgánů dle §52, odst.1 SZ (veřejné projednání)“.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání. Ve
stanovené lhůtě byly uplatněny tři námitky a tři připomínky. Návrh vyhodnocení námitek a
připomínek je uveden v kapitole II.15 a II.16 odůvodnění. Vyhodnocení námitek a připomínek
zaslal dotčeným orgánům dopisem 25.06.2021 č.j. MBK 31900/2021, Sp. zn.: SMBK
14829/2021 SÚ/Šj a vyzval je k uplatnění stanovisek. Stanoviska k námitkám a připomínkám
jsou obsažena v kapitole odůvodnění II.6.6.4 „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a
krajského úřadu dle §53 odst.1) SZ (námitky a připomínky)“.
Obec námitky a připomínky projednala a předběžně rozhodla připomínkám a námitkám z větší
části vyhovět. Vyhověním námitkám však dojde ke změně funkčního využití ploch, k dotčení
dalších pozemků a změnám ve výrokové části ÚP. Pořizovatel tedy doporučil znovu návrh ÚP
projednat na opakovaném veřejném projednání v rozsahu těchto úprav. Ačkoliv se nejedná o
podstatné úpravy návrhu, Pořizovatel si z důvodu jistoty si vyžádal před zahájením
opakovaného veřejného projednání, stanoviska příslušného úřadu ve smyslu ust. §53, odst.
2) stavebního zákona podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém bude uvedeno,
zda má být upravený návrh znovu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí. Jako
podklad pro vydání stanovisek přiložil grafickou přílohu s přehledem úprav ÚP. Stanoviska
krajského úřadu k úpravám ÚP pořizovatel obdržel 09.07.2021 pod č.j. JMK 99082/2021
(NATURA) a 21.07.2021 pod č.j. JMK 108243/2021 (SEA).
Návrh ÚP bude následně upraven a znovu projednán na opakovaném veřejném projednání a
to pouze v rozsahu dílčích úprav na základě vyhodnocení námitek a připomínek.
Opakované veřejné projednání návrhu
Na základě Vyhodnocení výsledků projednání návrhu ÚP Kotvrdovice, jehož veřejné
projednání se konalo dne 27.04.2021, pořizovatel dospěl k závěru, že došlo k podstatné
úpravě ÚP Kotvrdovice a je nutné podle ustanovení §53 odst. 2 stavebního zákona opravený
návrh opakovaně projednat. Vyhodnocení námitek a připomínek po veřejném projednání
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Pořizovatel zaslal dotčeným orgánům dopisem 25.06.2021 č.j. MBK 31900/2021, Sp. zn.:
SMBK 14829/2021 SÚ/Šj a vyzval je k uplatnění stanovisek. Pořizovatelem bylo z důvodu
jistoty požádáno před zahájením opakovaného veřejného projednání, o stanovisko
příslušného úřadu ve smyslu ust. §53, odst. 2) stavebního zákona podle §45i zákona o
ochraně přírody a krajiny. Stanovisko krajského úřadu Pořizovatel obdržel 23.07.2021 č.j. JMK
108243/2021, ve kterém uvedl, že neuplatňuje požadavek na nové vyhodnocení vlivů Návrhu
ÚP Kotvrdovice - podstatná úprava pro opakované veřejné projednání na životní prostředí.
Rovněž byl vyloučen vliv na EVL soustavy Natura 2000. Vyhodnocení bylo předáno
projektantovi ÚP 29.07.2021.
Návrh ÚP byl odevzdán v srpnu 2021.
Návrh Územního plánu Kotvrdovice v rozsahu jeho úprav a Vyhodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj byl opakovaně projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byl
ÚP pořízen, na veřejném projednání dne 19.10.2021 v 15.00 hodin v sále Orlovny v obci
Kotvrdovice č.p.145, za účasti zpracovatele, jehož zástupce Ing. arch. Kočiš provedl odborný
výklad.
Obec Kotvrdovice, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce se mohli seznámit s
dokumentací upraveného návrhu ÚP Kotvrdovice podle ustanovení § 52 odst.1 stavebního
zákona na oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ
Blansko, náměstí Republiky 1, Blansko, na obecním úřadu Kotvrdovice, na webových
stránkách obce Kotvrdovice http://www.kotvrdovice.cz a na webových stránkách města
Blansko na adrese https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-plan/581763
(„projednává se“).
Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání mohl každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 stavebního zákona námitky.
Dotčenými orgány a krajským úřadem byla uplatněna ve stejné lhůtě stanoviska k částem
řešení, které byly od veřejného projednání změněny. K později uplatněným stanoviskům,
připomínkám a námitkám se nepřihlíželo.
Dle ustanovení odst.1), § 53 Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil
výsledky projednání a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách
uplatněných k návrhu ÚP Kotvrdovice. Ve stanovené lhůtě byla uplatněna jedna námitka,
připomínky uplatněny nebyly.
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek dle §53, odst.1) stavebního
zákona po opakovaném veřejném projednání bylo předloženo dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu dopisem ze dne 09. 2.2021 sp.zn. SMBK
14829/2021/Šj – č.j.MBK 59382/202, s požadavkem na uplatnění stanoviska k tomuto návrhu
vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od jeho obdržení.
Z výsledků projednání vyplynul požadavek pouze na formální úpravy dokumentace před
vydáním. Nejedná se o podstatné úpravy vyžadující další opakované veřejné projednání.
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II.2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací
dokumentací vydanou krajem
II.2.1 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje
Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1 schválené usnesením
vlády České republiky dne 15.04.2015, Aktualizace č. 2 schválené usnesením vlády České
republiky dne 17. 2. 2018, Aktualizace č. 3 schválené usnesením vlády České republiky dne
21. 1. 2019, Aktualizace č. 4 schválené usnesením vlády České republiky dne 12. 7. 2021 a
Aktualizace č. 5, která byla schválena usnesením vlády ze dne 17. 8. 2020, nepatří území
obce do žádné z vymezených oblastí, ani není dotčeno žádnou rozvojovou osou.
Z PÚR ČR v platném znění nevyplývají pro ÚP Kotvrdovice konkrétní požadavky s výjimkou
zařazení obce do specifické oblasti SOB9. Návrh ÚP neomezuje budoucí využití dopravních
koridorů, řešených v PÚR ČR.
Úkoly pro územní plánování vyplývající ze zařazení obce do specifické oblasti SOB9:
V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí:
a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování
jejích retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik
a zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem
ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s
doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné
půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy),
b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu
ostatních vodních prvků v krajině,
c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných
územích, tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a
zasakování vody,
d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm.
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí,
zasakovacích pásů a příkopů,
e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro
zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek,
zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody,
f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp.
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat
zejména územní studie krajiny
ÚP Kotvrdovice
Ad a) Územní plán návrhem využití ploch vytváří územní podmínky pro podporu přirozeného
vodního režimu, zvyšování akumulace i zachování pestré krajiny. Vymezuje plochy pro
realizaci protierozních opatření, ploch zatravnění a navrhuje doprovodnou zeleň i novou vodní
plochu.
Ad b) Územní plán návrhem využití ploch vytváří územní podmínky pro revitalizaci vodních
toků a navrhuje novou vodní plochu.
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Ad c) Územní plán chrání stávající vodní plochy, stávající krajinnou zeleň a navrhuje lokality k
zatravnění.
Ad d) Územní plán vymezuje plochy pro realizaci protierozních opatření, ploch zatravnění a
respektuje stávající krajinnou zeleň.
Ad e) Územní plán chrání stávající vodní plochy a navrhuje novou vodní plochu.
Ad f) Územní plán respektuje zpracovanou ÚSK ORP Blansko.
Při návrhu územního plánu byly dále zohledněny republikové priority pro zajištění udržitelného
rozvoje území, uvedené v Politice územního rozvoje ČR 2008, v platném znění.
Naplnění priorit, týkajících se řešeného území:
(14) Územní plán vymezením ploch s rozdílným způsobem využití a návrhem podmínek využití
území chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví.
(14a) Územní plán byl navržen s ohledem na rozvoj primárního sektoru i ekologických funkcí
krajiny.
(16) V návrhu územního plánu je upřednostněno komplexní řešení – nová zástavba je
navrhována pouze v lokalitách navazujících na současné zastavěné území, v souladu
s požadavky obce.
(17) Územní plán umožňuje v rámci stávajících i nově navržených ploch rozvoj
podnikatelských aktivit. Některé podnikatelské aktivity, zejména služby, lze umísťovat i do
dalších ploch s rozdílným způsobem využití.
(18) Pro zájemce o bydlení v obci je v územním plánu navrženo dostatek nových ploch
k výstavbě rodinných domů.
(20) Územní plán navrhuje místní územní systém ekologické stability. Rozvojové záměry tyto
hodnoty neovlivňují.
(20a) Prostupnost krajiny není návrhem územního plánu omezena, jsou navrženy nové
účelové cesty.
(22) Územní plán respektuje stávající značené cyklotrasy. Pro lepší prostupnost krajiny
(včetně cyklodopravy) jsou navrženy nové účelové cesty.
(23) Územní plán zachovává prostupnost krajiny a návrhem nových účelových cest ji zvyšuje.
(25) Vsakování dešťových vod se předpokládá na jednotlivých pozemcích.
(27,28) Územní plán řeší stav i návrh veřejné infrastruktury v území.
(29) Územní plán vytváří podmínky pro budování a užívání pěších a cyklistických cest v obci i
krajině.
(30) Územní plán řeší komplexním způsobem rozvoj technické infrastruktury v obci.
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II.2.2 Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
případně další dokumentací
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje vydalo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
5. října 2016, usnesením č. 2891/16/Z29, s účinností 03. 11. 2016. Aktualizace č. 1 a č. 2
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 33. zasedání Zastupitelstva
Jihomoravského kraje konaném dne 17.9.2020 a nabyla účinnosti dne 31.10.2020.
Zásady územního rozvoje, stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání
území, určují priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a
zpřesňují nebo vymezují rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti republikového a
nadmístního významu. Dále ZÚR JMK zpřesňují plochy a koridory vymezené v Politice
územního rozvoje a navrhují plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů
veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv a stanoví
požadavky na jejich využití. ZÚR JMK rovněž definují plochy a koridory pro veřejně prospěšné
stavby.

Kapitola – A
Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje
Bod (1) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje,
poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život) – Územní plán navrhuje nové lokality
pro kvalitní bydlení v rodinných domech na dostatečně velkých pozemcích. Územní plán
umožňuje rekreace i podnikání návrhem jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití
včetně podmínek využití těchto ploch.
Bod (4) priorit (tj. nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů
různých forem urbanizace, v koordinaci s obyvateli a dalšími uživateli území hledat vyvážená
řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel) – Územní
plán navrhuje vyrovnaný rozvoj všech oblastí života obce – bydlení a občanskou vybavenost,
rozvoj hospodářství, rekreaci obyvatel i ochranu přírody.
Bod (6) priorit (tj. v urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých
částí JMK i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou
přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit) – V rámci
územního plánu jsou respektovány přírodní hodnoty a jsou navrženy podmínky využití území
tak, aby byly tyto hodnoty zachovány.
Bod (8c) priorit (tj. vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro
cyklistickou dopravu) v rámci ÚP jsou respektovány stávající značené cyklotrasy. Pro lepší
prostupnost krajiny (včetně cyklodopravy) jsou navrženy nové účelové cesty.
Bod (9) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované
obslužnosti technickou infrastrukturou, u zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou
kapacitu. Upřednostňovat centrální čištění odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV
před čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně účinných zařízeních) - Územní plán
Kotvrdovice navrhuje nové plochy pro bydlení včetně obsluhují technické a dopravní
infrastruktury, kapacita dopravní a technické infrastruktury je řešena v rámci celkové koncepce
územního plánu. Odpadní vody jsou odvádějící do dvojice mechanickobiologických čistíren se
stabilizačními nádržemi ČOV1 a ČOV2 o celkové kapacitě 700 EO. Stávající ČOV svou
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kapacitou pokrývají cca 75% produkce odpadních vod. Odpadní vody zbývající nové zástavby
jsou řešeny prostřednictvím domovních čistíren a takto přečištěné vody jsou odvedeny
jednotnou kanalizací. S podmínkou budování domovních čistíren se stejně tak počítá u
veškeré nové zástavby v obci. Na základě a v souladu s touto koncepcí byly v minulosti
provedeny investice na kanalizační síti jako například zbudování ČOV 2. Uvedená koncepce
je pro obec vyhovující a obcí dlouhodobě podporována a je předpokládána i pro další rozvoj
zástavby.
Bod (10) priorit (tj. podporovat přístupnost a prostupnost krajiny) je v ÚP respektován návrhem
nových cest v krajině.
Bod (11) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované
obslužnosti občanským vybavením, u zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na
dostatečnou kapacitu občanského vybavení) - v obci je v současnosti dostatečná stávající
občanská vybavenost, odpovídající velikosti a požadavkům obce. V případě potřeby jsou
vymezeny nové plochy.
Bod (12) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a
ochranu zdraví lidí) – V územním plánu jsou uvedeny podmínky splnění hygienických limitů.
Bod (14) priorit (tj. podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje) – Územní
plán respektuje stávající hodnoty v území a pro ochranu krajinného rázu stanovuje podmínky
využití v rámci využití ploch s rozdílným způsobem využití.
Bod (15) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území) –
Územní plán respektuje a podporuje ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci
krajiny.
Bod (18) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními
katastrofami (záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat
rozsah případných škod z působení přírodních sil v území) – Územní plán v souladu
s komplexními pozemkovými úpravami navrhuje opatření působící proti erozi půdy, přívalovým
dešťům a podporují zadržování vody v krajině.
Bod (21) priorit (tj. vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku
(zejména veřejné dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména
z hlediska zájmů obrany státu a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou
událostí způsobenou činností člověka – Územní plán je navržen v souladu s těmito požadavky.

Kapitola – B
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice
územního rozvoje
Správní území obce Kotvrdovice není zahrnuto do žádné z rozvojových oblastí ani rozvojových
os a obec Kotvrdovice není stanovena centrem osídlení v žádné kategorii.

Kapitola – C
Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu
Správní území obce Kotvrdovice není zařazeno do žádné specifické oblasti.
Územní plán Kotvrdovice
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Kapitola – D
Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a
vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch
územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno
Správní území obce Kotvrdovice je dotčeno koridorem TEE19 – TS110/22 kV; Rozstání
(Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV v šířce min. 200 m.
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridorů vedení VVN 110 kV a pro umístění el. stanic.
Úkoly pro územní plánování:
a) Zpřesnit a vymezit koridory a plochy v součinnosti se správci sítí a s ohledem na
minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah
záborů PUPFL, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, v tomto případě se
jedná o hodnoty EVL Moravský Kras a CHKO Moravský Kras a minimalizaci vlivů na režim
podzemních vod.
b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů vedení VVN 110 kV a ploch pro el. stanice
v ÚPD dotčených obcí.
ÚP Kotvrdovice
Požadavky jsou respektovány. Koridor je územním plánem vymezen v rozsahu dle ZÚR JMK.

Kapitola – E
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a
civilizačních hodnot území kraje
E.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat
šetrné formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění.
b) Podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a
podzemních zdrojů vody a pramenišť minerálních a léčivých vod a podporovat jejich
hospodárné využívání.
c) Podporovat zachování přírodě blízkých biotopů v území ochranu ohrožených rostlin a
živočichů.
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity
území.
b) Vytvářet územní podmínky pro opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti území a ke
kultivaci vodních toků, vodních ploch, zdrojů podzemní vody.
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c) Vytvářet územní podmínky pro zajištění rekultivace území po těžbě surovin a řešení
způsobu dalšího využívání území.
ÚP Kotvrdovice
Na správním území obce se nevyskytují žádná zvláště chráněná území přírody, přírodní parky,
prvky soustavy Natura 2000, lokality výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů s národním
významem ani nerostná bohatství. Z obecně chráněných území přírody a krajiny jsou na
správním území obce vymezeny prvky místního ÚSES. V řešeném území se nacházejí
významné krajinné prvky ze zákona, což ÚP Kotvrdovice respektuje.
ÚP Kotvrdovice podporuje zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů zejména tím, že
rozvoj obce navrhuje v přímé návaznosti na zastavěné území obce. Navrhovaný rozvoj nemá
proto negativní vliv ani na retenční schopnosti území obce a ani nenarušuje případné
povrchové a podzemní zdroje vody.
E.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat obnovu a udržování kulturních hodnot kraje.
b) Respektovat specifickou atmosféru, tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla).
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje,
regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a
území významných urbanistických hodnot.
b) Vytvářet územní podmínky k využití kulturních hodnot pro udržitelné formy cestovního
ruchu.
ÚP Kotvrdovice
V obci se nenacházejí žádné státem chráněné památky. Památky místního charakteru jsou
respektovány. ÚP stanovuje podmínky pro ochranu urbanistických hodnot obce.
E.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat rozvoj center osídlení.
b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou.
c) Podporovat zachování zemědělského charakteru v jižní části kraje.
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou.
ÚP Kotvrdovice
Je územním plánem respektováno návrhem nové veřejné infrastruktury i podporou stávající.
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Kapitola – F
Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo
dosažení
Správní území obce je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného celku 23 - Jedovnický
(jihozápadní část katastrálního území) a 26 – Sloupsko – kořenecký (severovýchodní část
katastrálního území).
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného celku Jedovnický se
stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových kvalit:
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat zachování stávajícího zemědělského charakteru území.
b) Podporovat rozvoj měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika, hipoturistika).
c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení
ekologické stability a prostorové struktury krajiny.
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky,
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy.
b) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění rekreačního funkcí území.
c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu lokálních přírodních a kulturních dominant a
zajímavostí (Rudické propadání, větrný mlýn v Rudici, kostely).
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného
rázu.
Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše krajinného celku Sloupsko kořenecký se stanovují územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových
charakteristik:
Požadavky na uspořádání a využití území:
a) Podporovat opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území.
b) Podporovat opatření k podpoře měkkých forem rekreace (turistika, cykloturistika,
hipoturistika apod.).
c) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení
ekologické stability a prostorové struktury krajiny.
d) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků.
Úkoly pro územní plánování:
a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky,
liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy.
b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách.
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c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umísťováním výškově, plošně a
objemově výrazných staveb.
d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného
rázu.
ÚP Kotvrdovice
Návrh ÚP respektuje uvedené požadavky, pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou
navrženy podmínky vedoucí k ochraně krajinného rázu i posílení ekologické stability.

Kapitola – G
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Ve správním území obce Kotvrdovice je navržena veřejně prospěšná stavba:
koridor TEE19 – TS110/22 kV; Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť
110 kV
Tato veřejně prospěšná stavba je respektována, jejím vymezením v ÚP Kotvrdovice je
umožněna budoucí realizace této veřejně prospěšné stavby.

Kapitola – H
Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v
územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a
rozvoje sídelní struktury
Požadavky na koordinaci ploch a koridorů:
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a
zobrazených ve výkrese č. I. 2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci
obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a
vymezit níže uvedené plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci:
Správní území obce Kotvrdovice je dotčeno koridorem TEE19 – TS110/22 kV; Rozstání
(Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV v šířce min. 200 m.
ÚP Kotvrdovice
Uvedený koridor TEE19 je v územním plánu vymezen.
Koridor dále pokračuje na k.ú. Jedovnice. Návaznost je v tomto případě zajištěna, neboť
koridor je již v ÚP Jedovnice vymezen. V severovýchodním směru dále koridor pokračuje na
území obce Senetářov. Územní plán Senetářov byl vydán v roce 2006 a záměr týkající
výstavby nového vedení VVN sice obsahuje, ale v jiné poloze – označen je jako „informativní
trasa návrhu VVN“. Návaznosti na území obce Senetářov budou zajištěny při zpracování
nového ÚP Senetářov, který je v současnosti pořizován.
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Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního
významu:
ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a
stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D. 1. 8. textové části ZÚR JMK v územně
plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky,
prostupnost území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity.
Ve správním území obce Kotvrdovice není ZÚR JMK vymezen žádný cyklistický koridor.
Požadavky na koordinaci územních rezerv:
ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při
upřesňování a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D. 5. textové části ZÚR JMK a
zobrazených ve výkrese č. I. 2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci
obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a
vymezit územní rezervy v územně plánovací dokumentaci obcí.
Ve správním území obce Kotvrdovice není ZÚR JMK vymezena žádná územní rezerva.

Kapitola – I
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní
studií
V katastrálním území obce Kotvrdovice nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých se
ukládá prověření změn jejich využití územní studií.

Územní studie krajiny ORP Blansko
1. V rámci Územní studie krajiny ORP Blansko bylo území obce Kotvrdovice vyhodnoceno
jako území dotčené nebezpečím přívalových povodní s dopadem na urbanizované území.
Řešením tohoto potenciálního problému je realizace úprav v krajině směřující ke zmenšování
půdních bloků, výstavba průlehů a příkopů, případně zatravnění. Součástí komplexních
pozemkových úprav byl návrh plánu společných zařízení, která problematiku ochrany půd i
zvyšování ekologické stability sledují. Navržená zařízení jsou územním plánem respektována.
Dále bylo vymezeno území pro realizaci protierozních organizačních opatření.
2. Dále byla vyhodnocena potřeba bezpečného pěšího propojení mezi obcemi Krasová a
Kotvrdovice. Toto propojení bude zajištěno návrhem komunikace pro pěší a cyklisty podél
silnice III/37362.
3. Územní studie krajiny dále navrhuje obnovu polní cesty severně od zástavby. Tato cesta je
součástí navržených účelových komunikací v krajině a odpovídá nové parcelaci území po
dokončených komplexních pozemkových úpravách.
4. Na základě komplexních pozemkových úprav jsou v řešeném území navržena
vodohospodářská opatření. Tento návrh je respektován jak v podmínkách využití ploch, na
základě kterých je možné na některých plochách s rozdílným způsobem, tak i návrhem
konkrétní vodní plochy.
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5. Na území obce se nacházejí historická zajímavost – lokalita obytných objektů v obci, které
byly postaveny v místě bývalého dvora. Jedná se o shluk drobných staveb domkářů s úzkými
uličkami mezi nimi. V ÚP je území vymezeno a navrženo k ochraně.

II.3 Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů
Kotvrdovice jsou samosprávnou obcí v Jihomoravském kraji. Z hlediska působnosti orgánů
státní správy náleží obec do správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko.
Z hlediska širších vztahů nemá samotná obec nadmístní význam, obec se však nachází v
blízkosti CHKO Moravský kras a její okolí je turisticky využíváno. Katastrálním územím obce
jsou vedeny značené cyklotrasy 507B, 5079 a 5079A. Trasa 5079 je v části mezi výrobním
areálem v Kotvrdovicích a Jedovnicemi vedena po cyklostezce. Nadmístní síť cyklistických
koridorů se v řešeném území nenachází.
Obec Kotvrdovice dopravně spáduje k městu Blansku (II/379)., respektive Vyškovu (II/379)
s dalším napojením na D 1 resp. D 46
Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální
a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Katastrem obce neprochází trať ČD, nejbližší
vlaková stanice Blansko-Macocha na trati ČD 260 je od obce vzdálená zhruba 13 km po II/379.
Katastrálním územím obce Kotvrdovice prochází silnice:
II/378

Drahany - Rozstání - Kotvrdovice

II/379

Velká Bíteš – Tišnov – Blansko - Vyškov

III/37362

Vilémovice – Krasová - Kotvrdovice

V severní části katastru se nachází letiště, využívané jak pro rekreační, tak zemědělské účely.
Rozvoj technické a dopravní infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje,
územní plán navrhuje chybějící dopravní a technickou infrastrukturu nebo její doplnění v
souladu s rozšířením zástavby.
Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována.
Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnici II/379, případně po místních
komunikacích.
V zájmu obce je vybudování chodníku podél silnice III/37362 směrem do Krasové. Tento
záměr je koordinován s obcí Krasovou a je uveden rovněž v ÚP Krasová.
Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce
zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 127 převážně, případně VN č.
107, které prochází řešeným územím severně od VN127. Síť NN v obci je napájená ze sedmi
distribučních trafostanic.
Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 110 kV. V budoucnu se uvažuje
s výstavbou vedení a zařízení distribuční sítě této napěťové hladiny. Jedná se o dvojité vedení
110kV Blansko – Rozstání, kde se uvažuje o vybudování transformace 110/22kV a posílení
distribuční sítě 22kV.
Správní území obce Kotvrdovice je dotčeno koridorem TEE19 – TS110/22 kV; Rozstání
(Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV v šířce min. 200 m. Koridor je
Územní plán Kotvrdovice
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územním plánem vymezen v rozsahu dle ZÚR JMK. Koridor dále pokračuje na k.ú. Jedovnice.
Návaznost je v tomto případě zajištěna, neboť koridor je již v ÚP Jedovnice vymezen.
V severovýchodním směru dále koridor pokračuje na území obce Senetářov. Územní plán
Senetářov byl vydán v roce 2006 a záměr týkající výstavby nového vedení VVN sice obsahuje,
ale v jiné poloze – označen je jako „informativní trasa návrhu VVN“. Návaznosti na území obce
Senetářov budou zajištěny při zpracování nového ÚP Senetářov, který je v současnosti
pořizován.
Obec je v celém rozsahu plynofikována. Je zásobována zemním plynem z VTL plynovodu
Moravský Kras. Rozvody jsou provedeny středotlakým potrubím. Na stávající plynovodní síť
obce je napojena obec Krasová. V území se nachází regulační stanice VTL RS Kotvrdovice.
Řešeným územím prochází stávající RR spoje Českých radiokomunikací (ČRa) Praha
v několika trasách a dále východ – západ RR spoj T-Mobile Czech Republic, a.s.
Obec Kotvrdovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a
obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice. Obec je zásobována
pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice. Pro zásobení obce slouží prameniště
Jedovnice zahrnující několik samostatných zdrojů. Ochranná pásma těchto zdrojů nezasahují
do k.ú. Kotvrdovice. Stávající zdroje jsou vyhovující pro zásobování pitnou vodou i v případě
předpokládaného rozvoje bydlení v obci.
Obec má stávající jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odvádějící do dvojice
mechanickobiologických čistíren se stabilizačními nádržemi. Provozovatelem obou ČOV je
obec Kotvrdovice. Stávající ČOV svou kapacitou pokrývají cca 75% produkce odpadních vod,
což představuje kompletní historické jádro obce včetně části novodobé zástavby především
v jižní části zastavěného území. Odpadní vody zbývající nové zástavby jsou řešeny
prostřednictvím domovních čistíren a takto přečištěné vody jsou odvedeny jednotnou
kanalizací. S podmínkou budování domovních čistíren se stejně tak počítá u veškeré nové
zástavby v obci.
Součástí koncepce uspořádání krajiny v územním plánu je především rozčlenění krajiny do
ploch s rozdílným způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a
zabezpečení prostupnosti krajiny.
V řešeném území se nenacházejí žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního
významu. Navržený lokální ÚSES respektuje provedené komplexní pozemkové úpravy a plán
společných zařízení.
Návaznost v územně plánovací dokumentaci obce Krasová je zajištěna současně
zpracovávaným Územním plánem Krasová. Jedná se o:
•

LBC1 - Prvek se celou svojí plochou nachází v řešeném území, ale v navazujícím ÚP
Krasová na něj navazuje část biocentra.

•

LBK3 - Vymezení prvku pokračuje v ÚP Krasová

Návaznost lokálního ÚSES na systém vymezený na území obce Lipovec je rovněž zajištěna.
Jedná se o:
•

LBC6 - Vymezení prvku pokračuje v ÚP Lipovec pod označením LBC 3 Mokřiny.

Také návaznost v územně plánovací dokumentaci obce Senetářov je zajištěna:
•

LBK2 - V ÚP Senetářov na LBK navazuje LBC U Jožinkovy studánky.
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•

LBC5 – V ÚP Senetářov na LBC navazuje LBK

Návaznost lokálního ÚSES na systém vymezený na území Jedovnic je dle zjištění také
zajištěna. Jedná se o:
•

LBC3 - Vymezení prvku pokračuje v ÚP Jedovnice pod označením LBC Kotvrdovický
úval.

•

LBK4 - Vymezení prvku pokračuje v ÚP Jedovnice.

•

LBK5 - Vymezení prvku pokračuje v ÚP Jedovnice.

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

II.4 Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
Základním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území. Územní plán tento cíl naplňuje. Územní plán Kotvrdovice je určen k
soustavnému zhodnocování území, ke zvyšování jeho celkového užitku při zachování jeho
nenahraditelných hodnot. Veřejný zájem je soustředěn na racionální využívání zastavěného
území a na ochranu nezastavěného území s cílem snižování nevratného procesu jeho
přeměny. Udržitelný rozvoj obce Kotvrdovice je daný vyváženým vztahem územních podmínek
pro zdravé životní prostředí, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost. Navržené řešení je v
souladu s požadavky na vyvážený rozvoj území. ÚP bude chránit proti dalšímu neuváženému
záboru kvalitní zemědělské půdy a narušování krajinného rázu. Je zde zajištěna ochrana
přírodních hodnot v území.
Rozsah zastavitelného území odpovídá potenciálu rozvoje území v dlouhodobém horizontu a
vytváří podmínky pro koncepční řešení vazeb rozvojových ploch a stávajícího zastavěného
území. V území je upřednostňována složka bydlení s možností podnikatelských aktivit a je v
souladu s charakterem předchozího vývoje. Byly stanoveny zásady využívání území –
zejména prostřednictvím podmínek využití. V rámci nezastavěného území jsou vymezeny
zejména plochy zemědělské, lesní a přírodní. Významným prvkem je ochrana ploch
biokoridorů a biocenter. Jsou stanoveny podmínky pro činnosti v těchto plochách, zejména
jejich nezastavitelnost.

II.4.1 Soulad s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona
Soulad s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona:
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj
území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby
současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
Návrh územního plánu byl vypracován s ohledem na přírodní limity rozvoje území. Nově
vymezené zastavitelné plochy se nacházejí v návaznosti na zastavěné území, nezasahují do
žádných zvláště chráněných území přírody, nejsou v konfliktu s významnými krajinnými prvky,
ani s územním systémem ekologické stability.
Územní plán Kotvrdovice
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(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Návrh územního plánu má na vyváženost vztahu územních podmínek kladný vliv.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů
Územní plán koordinuje veřejné i soukromé zájmy v souladu se zadáním, soulad s ochranou
veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů je popsán v kap. II.6.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s
ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Podmínky ploch s rozdílným způsobem využití, uvedené v územním plánu, zajišťují
hospodárné využití zastavěného a ochranu nezastavěného území.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení,
ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u
uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s
nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v
případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně
nevylučuje.
Stavby, zařízení a jiná opatření, které nelze v nezastavěném území umisťovat jsou uvedeny v
podmínkách ploch s rozdílným způsobem využití.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem,
který neznemožní jejich dosavadní užívání.
Umístění nezbytné technické infrastruktury mimo zastavěné a zastavitelné území je umožněno
stanovenými podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití.

II.4.2 Soulad s úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona
Úkolem územního plánování je zejména:
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
Návrh územního plánu byl vypracován s ohledem na přírodní limity rozvoje území. Nově
vymezené zastavitelné plochy se nacházejí v návaznosti na zastavěné území, nezasahují do
žádných zvláště chráněných území přírody, nejsou v konfliktu s významnými krajinnými prvky,
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ani s územním systémem ekologické stability. Jsou navrženy podmínky ochrany kulturních
hodnot.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podmínky území
Koncepce rozvoje území respektuje stávající hodnoty v území, viz. předchozí odstavec.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání
Při návrhu změn v území byly zohledněny požadavky na veřejné zdraví, životní prostředí a
přírodní podmínky území.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a
veřejných prostranství
Umístění a ztvárnění jednotlivých staveb není v kompetenci územního plánu, který dle § 43
odst. 3 stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem
regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutím, což stanovení architektonických a
estetických požadavků je.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území
Požadavky jsou uvedeny v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem
využití s ohledem na ochranu krajinného rázu a hodnot území.
f) stanovovat pořadí změn v území (etapizaci)
Vzhledem k malému rozsahu navrhovaných změn v území není etapizace stanovena.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a
pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem
Návrh územního plánu nezhoršil podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn
Návrh územního plánu nezhoršuje podmínky pro rozvoj hospodářství. V řešeném území se
nachází výrobní plocha a navržen je její možný rozvoj. Rozvoj podnikatelských aktivit je však
umožněn i v plochách bydlení, viz. podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj
rekreace a cestovního ruchu
Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro rozvoj bydlení s možností hospodaření a
podnikatelských aktivit. Kvalitu bydlení zabezpečuje návrhem dopravní a technické
infrastruktury pro obsloužení jednotlivých lokalit i návrhem podmínek využití ploch s rozdílným
způsobem využití. Územní plán také podporuje rozvoj rekreace a cestovního ruchu.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných
rozpočtů na změny v území
Územní plán Kotvrdovice
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Územní plán vytváří podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků vymezením
zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území a tím i veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany
Územní plán vytváří územní podmínky pro umožnění zajištění civilní ochrany viz. kap. II.6.4.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území
Bez potřeby návrhu.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními
vlivy záměrů na území a navrhnout kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpisy
nestanoví jinak
Územní plán respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve zvláštních právních
předpisech, viz kapitola II.5.
n) regulovat rozsah ploch pro využití přírodních zdrojů
Územní plán nenavrhuje plochy pro využívání přírodních zdrojů.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče
Tyto poznatky jsou v rámci územního plánu uplatněny a koordinovány.

II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
Územní plán byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.
Jedná se především o soulad s těmito ustanoveními:
•
•

Věcný i formální obsah územního plánu je v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., v platném znění.
Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s § 3 až 19 vyhlášky
č. 501/2006 Sb., v platném znění.

II.6 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
II.6.1 Ochrana zdraví
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
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Územní plán respektuje požadavky, týkající se chráněného vnitřního prostoru staveb a
chráněného venkovního prostoru staveb charakterizovaných §30 odst. 3 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a prováděcího předpisu nařízení vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Požadavky jsou
uvedeny v podmínkách využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán respektuje zájmy ochrany ovzduší; určování způsobu vytápění a ohřevu vody v
jednotlivých plochách není předmětem územního plánu, územní plán nevymezil žádné plochy
pro vyjmenované stacionární zdroje dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.

II.6.2 Ochrana kulturních hodnot
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
V řešeném území se památkově chráněné objekty nevyskytují.

II.6.3 Ochrana přírodních hodnot
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
Územní plán svým řešením zachová a nezhoršuje podmínky pro ochranu povrchových a
podzemních vod, není v konfliktu s ochrannými pásmy vodních zdrojů. Zastavitelné plochy
nejsou ohroženy povodněmi.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán svým řešením respektuje zájmy ochrany přírody a krajiny; podmínky pro obecnou
ochranu genofondu, ochranu dřevin rostoucích mimo les, ochranu neživé přírody a ochranu
krajinného rázu nebyly řešením územního plánu narušeny.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán respektuje zásady ochrany zemědělského půdního fondu, návrh územního plánu
byl zpracován v souladu s vyhl. 271/2019 Sb., více v kap. II.14.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
Územní plán lesní zákon respektuje, pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebyly
řešením změn územního plánu dotčeny.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
V k.ú. se nenacházejí dobývací prostory ani chráněná ložisková území.
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Územní plán Kotvrdovice
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V řešeném území se nenacházejí přírodní léčivé zdroje, zdroje přírodních minerálních vod,
přírodní léčebné lázně nebo lázeňská místa.

II.6.4 Soulad s požadavky dalších zvláštních předpisů
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Územní plán svým řešením neznemožňuje provádění geologických výzkumů a průzkumů, v
řešeném území se nevyskytuje žádné průzkumné území stanovené v souladu se zákonem č.
62/1988 Sb.
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Návrh územního plánu není v rozporu se zájmy požární ochrany, způsob zajištění požární
ochrany se nemění. Ve výroku ÚP je v kapitole I.4.2.5 Koncepce zásobování vodou uvedena
podmínka: „Při návrhu vodovodních řadů budou dodrženy normové hodnoty obsažené v platné
české technické normě týkající se požární bezpečnosti staveb - zásobování požární vodou.“
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Ad d) požadavek na řešení evakuace obyvatelstva a jeho ubytování, navržení ploch a objektů
pro případ nouzového ubytování při vzniku neočekávané mimořádné události:
Stálé úkryty se v zástavbě obce Kotvrdovice nevyskytují. V případě lokálního ohrožení
navrhujeme pro nouzové ubytování osob následující objekty a plochy:
a) havárií nezasažené domy i ostatní využitelné objekty (evidence v kompetenci OÚ)
b) prostory OÚ, prostory základní školy, místnosti občanských, podnikatelských, kulturně –
společenských a stravovacích zařízení
Ad g) požadavek na řešení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění
nebo snížení škodlivých účinků, vzniklých při mimořádné události. Jedná se především o
řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě
zneprůjezdnění části komunikací v obci a o řešení sítí technické infrastruktury s možností
operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů:
Územní plán vymezuje plochy veřejných prostranství pro zajištění obslužnosti stávajících i
navržených ploch. Podmínkou k výstavbě nových komunikací je dodržení parametrů
vycházejících z příslušných norem a platné legislativy.
Ad i) požadavek na řešení nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.
Jedná se především o vymezení ploch pro ustavení prostředků nouzového zásobování pitnou
vodou, případně prostředků náhradního zásobování elektrickou energií.
V obci nejsou v současnosti žádné studny, které by se mohly stát v případě nouzového
zásobování náhradním zdrojem vody. Obec je napojena na skupinový vodovod. V případě
havárie na tomto systému se pro nouzové zásobování obyvatelstva počítá s dovozem balené
pitné vody. Lze rovněž předpokládat dořešení nouzové situace dovozem vody v cisternách.
Nouzové zásobování elektrickou energií je nutno řešit přes dispečink E.ON Energie, a.s., který
má zpracovaný havarijní plán pro celou oblast, nikoliv pro jednotlivé obce. Dále funguje
Regionální centrum distribučních služeb (RCDs), které pro mimořádnou situaci zajistí náhradní
zdroj pro jednotlivá odběrná místa.
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Změny územního plánu respektuje stávající síť pozemních komunikací, podmínkou pro nově
navrhované komunikace je dodržení platné legislativy a soulad s ČSN 73 6110.

II.6.5 Limity využití území a zvláštní zájmy
Územní plán respektuje limity vyplývající z právních předpisů.
Ochrana přírody a krajiny
• Ochrana významných krajinných prvků vyplývajících ze zákona
Ochrana lesa
• Vzdálenost 50 m od hranice lesních pozemků
Ochrana památek
• Území archeologického zájmu
Ochrana dopravní a technické infrastruktury
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OP silnice II. a III. tř. – 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné území
rozhledové poměry na křižovatkách
OP elektrického vedení VN 22 kV – 7 m od krajního vodiče (postavené do 1994 10 m)
OP trafostanice – v okruhu 7 m (postavené do 1994 – 10 m)
OP telefonního kabelu – 1 m od osy
OP STL plynovodu – 1 m od osy
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (dle z. 274/2001 §23 odst. 3):
Potrubí do DN 500 včetně – 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
Potrubí nad DN 500 – 2,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí
Ochranné pásmo vodních zdrojů pro veřejný vodovod Ostrov u Macochy
- VLHZ ONV Blansko č.j. 80/212/85/V ze dne 31.1.1985

Ochrana DVT a HOZ
•

Manipulační pruh kolem vodního toku – 6 m od břehové hrany na obou březích toků
a HOZ
Zvláštní zájmy Ministerstva obrany
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:
OP RLP - Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle
ustanovení § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č.
455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit
níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) –
viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních
operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových
staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo
zakázána.
Územní plán Kotvrdovice

Strana 61

Ministerstvo obrany ČR požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je
do textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva
obrany ČR. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující
textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu
radiolokačního zařízení Ministerstva obrany ČR”.
V souladu s § 175 stavebního zákona lze v celém území řešeném předloženou územně
plánovací dokumentací (dále jen „ÚPD“) vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech
výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny),
výstavbu a změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu
ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů
vojenské dopravy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR (viz ÚAP –
jev 119).
II.6.6 Stanoviska dotčených orgánů a vyjádření organizací
II.6.6.1 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, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko,
Poříčí 18, Blansko
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště
Blansko
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1
12. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84,
Brno
13. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město
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1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno
(stanovisko ze dne 10.02.2020, doručeno 11.02.2020)
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF
posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. §
5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje nesouhlasné stanovisko k ploše Z-VII a k vymezení
zastavěného území předloženého „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a dále souhlasné
stanovisko ke zbývajícím plochám „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“.
K plochám ÚSES orgán ochrany ZPF krajského úřadu stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust.
§ 59 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se na
pozemky nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické
stability nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu.
Část návrhových ploch je převáděna z dosud platné územně plánovací dokumentace. K těmto
plochám nemá orgán ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, neboť tyto plochy byly již
jednou projednány a ani při jejich opětovném posouzení u nich nebyl shledán zásadní rozpor
se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu vyplývajícími z ust. § 4 zákona
o ochraně ZPF.
Rozpor se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu nebyl shledán ani u
zbývající části nově navrhovaných ploch (vyjma plochy Z-VII). Plochy v maximální míře
navazují bezprostředně na zastavěné území obce, či plochy zastavitelné. Svým tvarem a
lokalizací dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely nežádoucí proluky, či narušovaly
organizaci a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. Rozsahem plochy odpovídají
velikosti a potřebám sídla.
K návrhové ploše Z-VII s navrhovaným funkčním využitím „plochy občanského vybavení Oh“
nelze souhlasné stanovisko ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF z hlediska zájmů
ochrany ZPF uplatnit. Tato plocha je situována uprostřed velkoplošně obhospodařovaných
zemědělských půdních bloků (dle evidence LPIS se jedná o půdní bloky číslo 3301/6 a
3301/7), čímž narušuje jejich organizaci a obhospodařování, je tedy navržena v rozporu se
základní zásadou ochrany ZPF, tj. co nejméně narušovat organizaci a obhospodařování
pozemků zemědělského půdního fondu.
Souhlasné stanovisko nelze ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF z hlediska zájmů
ochrany ZPF uplatnit ani k zařazení pozemků parc. č. 1362/1 – 1362/12 v k. ú. Kotvrdovice do
zastavěného území. Všechny pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda pod způsobem
ochrany ZPF, přičemž žádný z předmětných pozemků nemá návaznost na ostatní plochy
zařazené do zastavěného území dle ust. § 58 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhodnocení:
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem a po několika konzultacích, obdržel od obce
usnesení ZO Kotvrdovice ze dne 22.06.2020, ze kterého vyplynul ze strany obce požadavek
na akceptování nesouhlasů dotčených orgánů, tedy požadavek na vypuštění plochy hřbitova
Z-VII s poznámkou, že obec zadá vyhledání plochy pro nový hřbitov samostatně mimo
koncepci územního plánu, a do něj bude následně převzata prostřednictvím změny ÚP.
Oprava výroku a odůvodnění návrhu ÚP, bude Pořizovatelem požadována po projektantovi
ÚP s tím, že tato oprava bude zřejmá v „Návrhu ÚP pro veřejné projednání“, ve kterém dojde
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ke zvýraznění a barevnému odlišení opravených textů. Zastavitelná plocha Z-VII (plocha
občanského vybavení Oh – hřbitov), zastavitelná plocha bydlení Z-V (plocha bydlení B) a
plocha rezervy R-II (bydlení) budou dle dohody vypuštěny jak v grafické části, tak v příslušných
kapitolách textu. Současně bude požadována oprava SEA vyhodnocení dle požadavku:
1. Na str. 16 bude nahrazeno chybné uvedení názvu obce.
2. Na str. 30 v části „Kumulativní a synergické vlivy“ bude jednoznačně popsáno, jaké jevy jsou
hodnoceny.
Pořizovatel nad rámec požadavků požaduje i zohlednění nového právního předpisu na úseku
ochrany ZPF, týkající se vyhlášky č.271/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15.11.2019.
Dále dotčený orgán nesouhlasil s vymezením zastavěného území, konkrétně k zařazení
pozemků parc. č. 1362/1 – 1362/12 v k. ú. Kotvrdovice do zastavěného území. Pořizovatel v
rámci vyhodnocování tohoto nesouhlasu konzultoval danou problematiku s Oddělením
silničního hospodářství SÚ MěÚ Blansko, Stavebním úřadem ÚM Jedovnice a starostou obce
Kotvrdovice. Bylo zjištěno, že pozemek parc.č. 1362/1 (spolu s pozemky 234/109 a 234/78 v
k.ú. Kotvrdovice) je součástí již zkolaudované komunikace (kolaudační rozhodnutí vydal
příslušný úřad pod č.j. SÚ SH KS 6/2020 – MBK 16521/2020/Pa dne 24.3.2020) a v současné
době probíhá jeho vklad do katastru ( potvrzeno starostou obce Kotvrdovice). Pozemky parc.
č. 1362/2 – 1362/12 jsou postupně zastavovány v souladu se změnou ÚPO Kotvrdovice Ko3,
která nabyla účinnosti 29.12.2016 a která navazuje na dostavěnou lokalitu 1/Br z platného
územního plánu a rozšířila možnost výstavby rodinných domů jižním směrem. K pěti
novostavbám rodinných domů již bylo vydáno SÚ ÚM Jedovnice kolaudační rozhodnutí
(pozemky parc.č 1362/2, 1362/4, 1362/7, 1362/11, 1362/12), další čtyři RD mají stavební
povolení (1362/3, 1362/8, 1362/9 a 1362/10) a intenzivně probíhá jejich výstavba s
předpokladem dokončení před vydáním nového ÚP. Zbývající 2 pozemky tvoří proluku.
Vzhledem k výše uvedenému se Pořizovatel domnívá, že vyhodnocení daného území
projektantem na místě samém jako území zastavěných stavebních pozemků, s jednou
stavební prolukou zahrnující 2 pozemky, a obklopené pozemní komunikací, ze které jsou
vjezdy na pozemky zastavěného území, lze hodnotit jako současně zastavěné území.
Odůvodnění vymezení hranice zastavěného území v dané části obce projektant doplní do
příslušné kapitoly Odůvodnění ÚP.
Grafická část ÚP bude opravena za účelem vymezení zastavěného území tak, aby zahrnovalo
komunikaci na pozemku parc.1362/1 v k.ú. Kotvrdovice, která pozemky staveb rodinných
domů zpřístupňuje. Plocha komunikace, která je nyní označená jako návrh veřejného
prostranství Q, musí být v souladu s ustanovením §58, odst.2 písm.c) zahrnuta rovněž do
zastavěného území a v území stabilizována jako plocha stávající nikoliv jako zastavitelná.
Následně Pořizovatel požádal znovu o stanovisko krajského úřadu z hlediska zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů – viz.
níže kapitola 1.1.2.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:

OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko v tom smyslu, že k němu nemá připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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3. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):

Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance,
tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v
daném případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
4. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon)
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5. Z hlediska zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší uplatňuje k předloženému „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ stanovisko v tom
smyslu, že po posouzení předložené dokumentace nemá k předloženému návrhu připomínky
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů:
V rámci projednání návrhu zadání uplatnil OŽP požadavek na vyhodnocení vlivů „Návrhu
územního plánu Kotvrdovice“ na životní prostředí. Součástí předloženého návrhu je tedy
dokument „SEA, Vyhodnocení vlivu na životní prostředí, ÚZEMNÍ PLÁN KOTVRDOVICE“
(dále jen „SEA vyhodnocení“), Tišnov, prosinec 2019. Zhotovitelem je Ing. Alexandr Mertl,
držitel autorizace podle zákona č. 100/2001 Sb., § 19 a § 24 (osvědčení MŽP ČR o odborné
způsobilosti k hodnocení vlivu staveb a činností na životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93,
prodloužené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR č. j. 51008/ENV/16 platné do
31.12.2021.
Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí ve smyslu ustanovení §
10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí bude vydáno samostatně
poté, co pořizovatel předloží OŽP ve smyslu ust. § 50 odst. 5 stavebního zákona kopie
stanovisek a připomínek k problematice životního prostředí.
Z uvedených důvodů žádáme tímto pořizovatele o součinnost v uvedené věci.
OŽP má dále připomínky k SEA vyhodnocení:
1. Na str. 16 je chybně uvedena obec Krasová.
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2. Na str. 30 v části „Kumulativní a synergické vlivy“ jsou v jedné větě uvozené hodnocením
synergických vlivů závěrem shrnuty vlivy kumulativní. Bylo by vhodné v této větě srozumitelně
napsat, zda se jedná o hodnocení synergických nebo kumulativních vlivů.
Vyhodnocení:
Výše uvedené připomínky budou v SEA vyhodnocení zohledněny. O 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) bylo požádáno
samostatně po dohodování nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů. Stanovisko je
uvedeno níže.

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno – změna
stanoviska z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., zákona o ochraně ZPF
(doručeno 20.08.2020)
OŽP vydal k „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ stanovisko dle ust. § 50 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci společného jednání, pod č. j. JMK 24262/2020, ze dne 10.02.2020. V tomto
stanovisku OŽP, jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a
písm. a) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů uplatil
nesouhlasné stanovisko k ploše Z-VII a k vymezení zastavěného území „Návrhu územního
plánu Kotvrdovice“.
Dne 15.07.2020 obdržel OŽP žádost Městského úřadu Blansko (dále jen „pořizovatel“) o
doplnění shora citovaného stanoviska k „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ v bodě 1. tohoto
stanoviska.
Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložený upravený „Návrh územního plánu
Kotvrdovice“ z hlediska možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a doplňuje
své stanovisko č. j. JMK 24262/2020, ze dne 10.02.2020, v bodě 1., takto:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona
o ochraně ZPF posoudil předmětný návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany
ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k
vymezení zastavěného území „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“. Plocha Z-VII, na kterou
bylo v rámci společného jednání vydáno nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany ZPF, byla z
dalšího projednávání vyřazena. Dále bylo v rámci dohodovacího řízení krajskému úřadu
zasláno doplnění odůvodnění vymezení zastavěného území s tím, že toto doplnění bude
zapracováno do „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“.
S přihlédnutím k ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona lze na základě výše uvedeného,
doplněného odůvodnění a s ohledem na rozsah navrhovaného nezemědělského využití
upravený „Návrh územního plánu Kotvrdovice“ z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno
(stanovisko ze dne 12.02.2020, doručeno 13.02.2020)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje jako
dotčený orgán ve věci řešení silnic II. a III. třídy 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 o PK) následující stanovisko k návrhu
územního plánu a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy za podmínky splnění následujících
požadavků:
1. Podmínka připojení návrhové plochy Z-IV na silnici II/379 bude upravena.
2. Podmíněně přípustné využití ploch D bude z hlediska vedení silnic II. a III. třídy upraveno.
3. V odůvodnění návrhu ÚP bude opraveno označení silnic II. a III. třídy.
4. V odůvodnění návrhu ÚP bude opraven popis silničního ochranného pásma.
5. V odůvodnění návrhu ÚP bude doplněna dostupnost veřejné hromadné dopravy.
6. V odůvodnění návrhu ÚP bude doplněno prověření otáčení autobusů veřejné linkové
dopravy v obci.
Odůvodnění
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) zákona
o PK uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k územně plánovací
dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
1. V podmínce dopravního připojení návrhové plochy Z-IV na silnici II/379, uvedené v dalších
podmínkách využití ploch bydlení B, bude vypuštěno slovo „přednostně“. Územní podmínky
vymezení návrhové plochy Z-IV umožňují plochu dopravně připojit ze stávající plochy
veřejného prostranství Q a návrhové plochy veřejného prostranství Q. Podmínka využití
návrhové plochy Z-IV z hlediska dopravního připojení musí být upravena/zpřesněna, aby byla
zachována stávající dopravně urbanistická funkce silnice II/379 (sběrná) a nedocházelo
neodůvodněně k novým připojením na dopravně zatíženou silnici II. třídy.
2. Podmíněně přípustné využití ploch D (strana 30 textové části), ve kterých jsou vedeny
stávající silnice II. a III. třídy mimo zastavěné území, musí být opraveno. V plochách D, ve
kterých je/jsou vedeny stávající silnice II. a III. třídy nesmí být znemožněno jejich vedení v
plynulé trase a v šířce odpovídající Návrhové kategorizaci krajských silnic JMK.
3. Označení krajských silnic II. a III. třídy musí být v návrhu ÚP uváděno ve správném tvaru.
V textové části odůvodnění v kapitole II.3 (strana 48 odůvodnění) je uveden tvar označení
silnice „II/379/37362“. V textové části odůvodnění v kapitole II.11.4 části Účelová doprava
(strana 66 odůvodnění) je uveden popis napojení objektů areálu ZD na silnici III/3831. Taková
silnice se na řešeném území nenachází. Uvedené nesprávné příp. nemístné tvary označení
silnic II. a III. třídy musí být v návrhu ÚP opraveny.
4. V textové části odůvodnění návrhu ÚP v kapitole II.6.5 (strana 56 odůvodnění) musí být
doplněn nepřesný popis ochranného pásma silnic II. a III. třídy o dovětek „mimo souvisle
zastavěné území“. Popis ochranného pásma silnic II. a III. třídy musí korespondovat s
ustanovením § 30 zákona o PK, ve kterém je silniční ochranné pásmo definováno. Uvedený
popis ochranného pásma silnic II. a III. třídy v odůvodnění návrhu ÚP je neúplný a svým
obsahem by nad rámec zákonného vymezení determinoval využití území v souvisle
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zastavěném území obce. V textové části odůvodnění návrhu ÚP v kapitole II.11.4 v části
Kategorizace silnic (strana 64 odůvodnění) musí být opraven popis silničního ochranného
pásma, resp. jeho uvedení do souladu s popisem na straně 56.
5. Návrh nových ploch pro bydlení by měl být podložen hodnocením jejich dopravní
dostupností. V grafické části (koordinační výkres) bude doplněn orientační zákres izochron
dostupnosti stávajících autobusových zastávek situovaných na silnici II/379 kružnicemi o
poloměru R=500 m. Docházková vzdálenost je v legendě výkresu Koordinační výkres
uvedena, ale v obsahu výkresu není vyznačena.
6. Možnost otáčení autobusů v obci je předpokladem zajištění kompletní dopravní obsluhy
prostřednictvím IDS JMK. Požadavek byl uváděn již ve vyjádření KrÚ JMK OD k návrhu zadání
ÚP.
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.
Vyhodnocení:
Výše uvedené připomínky budou zohledněny.

4. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
(stanovisko ze dne 18.02.2020, doručeno 18.02.2020)
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 Kotvrdovice 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 předloženému návrhu Územního plánu Kotvrdovice
připomínky.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších
předpisů, nemáme k předloženému návrhu Územního plánu Kotvrdovice připomínky.
Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme následující připomínky:
1. Nesouhlasíme s návrhem zastavitelné plochy B Z–V o výměře 0,332 ha, protože se jedná
o území významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – údolní nivu Kotvrdovického potoka
- definovaného v § 3 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). VKP spjatým s vodním tokem je údolní niva jako typický
geomorfologický prvek, pro nějž je charakteristické údolní rovinné dno vzniklé usazením
nivních sedimentů, resp. povodňových sedimentů, a specifický hydrologický režim.
Významnou funkcí údolní nivy je utváření typického vzhledu krajiny, který je tvořen mozaikou
ekosystémů s různou ekologickou stabilitou. Zákon stanoví, že užíváním VKP nesmí být
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narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohrožení či oslabení jeho stabilizační funkce v krajině.
Realizací staveb v tomto území by vedlo k nezvratné negativní změně tohoto prvku, proto
zdejší orgán ochrany přírody nesouhlasí s tímto záměrem
2. Nesouhlasíme s návrhem rezervy ploch bydlení označené jako R-II v ÚP Kotvrdovice.
Umístění plochy bydlení, rozšiřování urbanizovaných ploch do volné agrární krajiny lemované
Kotvrdovickým potokem a jeho údolní nivou, by v tomto území znamenalo negativní zásah do
krajinného rázu. Vyvýšená poloha dané lokality způsobuje, že se jedná o krajinný segment s
dalekým výhledem. Právě tato otevřenost vůči okolí činí tuto krajinu velmi snadno zranitelnou
jakoukoliv neuváženou stavbou. Jedná se o pohledově exponované území, kde by nová
výstavba znamenala porušení harmonického měřítka a vztahů v krajině. Umístěním staveb by
v této lokalitě znamenalo znepřístupnění plochy, uniformitu, omezení kontrastu vegetačních
ploch a změnu charakteru dané lokality.
K ostatním návrhům ÚP Kotvrdovice neuplatňujeme žádné připomínky.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nemáme k
předloženému návrhu Územního plánu Kotvrdovice žádné připomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nemáme k předloženému návrhu Územního plánu
Kotvrdovice připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel řešil negativní dílčí stanovisko OŽP MěÚ Blansko s určeným zastupitelem, který
po projednání v Zastupitelstvu obce dne 22.06.2020 doručil usnesení ZO Kotvrdovice, ze
kterého vyplynul požadavek na akceptování závěru dotčeného orgánu a požadavek na
vypuštění plochy B Z-V a plochy rezervy R-II z návrhu ÚP Kotvrdovice.
Zastavitelná plocha Z-V a plocha rezervy R-II budou dle dohody vypuštěny jak v grafické části,
tak v příslušných kapitolách textu.
Pořizovatel si následně vyžádal nové stanovisko dotčeného orgánu – viz. níže.

5. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí – změna stanoviska z hlediska
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)
(doručeno 28.07.2020)
Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona, Vám sděluje, že s
předloženým návrhem ÚP Kotvrdovice souhlasí, protože na základě vzájemné dohody s
Pořizovatelem ÚP Kotvrdovice došlo k vypuštění z návrhu ÚP Kotvrdovice plochy B Z-V a
plochy rezervy R-II. Důvodem ochrany dotčených lokalit je zachování a posílení VKP - údolní
nivy Kotvrdovického potoka a ochrana dochovaného krajinného rázu včetně krajinné zeleně v
předmětných lokalitách.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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6. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko do společného jednání o návrhu neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek do
projednání návrhu Zadání. Návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s příslušným
referentem, který s předloženým řešením souhlasil.

7. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
(stanovisko ze dne 14.01.2020, doručeno 14.01.2020)
K výše uvedenému návrhu Územního plánu Kotvrdovice, vydáváme z hlediska zájmů
sledovaných památkovým zákonem, jako příslušný orgán státní památkové péče souhlasné
stanovisko.
Odůvodnění
V katastrálním území Kotvrdovice se nenacházejí kulturní památky registrované v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR, ale v kapitole I.2.2.1 Ochrana kulturních hodnot je
požadováno respektovat památky místního významu a prostor kolem nich komponovat s
ohledem na zachování a umocnění jejich významu a rovněž je připomenuto, že celé řešené
území je územím s možnými archeologickými nálezy, což památková péče považuje za
dostatečné.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí. Dotčený orgán následně telefonicky upozornil na formální chyby
nesouvisející s obsahem výše uvedeného stanoviska v kapitole II.2.2 odůvodnění str. 46
(„Kapitola - I)“ a na str. 3, kde je chybně uveden název obce Krasová. Odůvodnění bude
opraveno.

8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko
Stanovisko do společného jednání o návrhu neuplatnil. Uplatnil však požadavek do zadání,
který se týkal informace o dokončení KoPÚ a upozornil, že výsledky pozemkových úprav slouží
jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
V katastrálním území Kotvrdovice byla ukončena komplexní pozemková úprava. Rozhodnutím
čj. PÚ 280/07/Di/398 ze dne 23. května 2011, které nabylo právní moci dne 5. července 2011,
byl ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č. 229 /1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, schválen návrh komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území Kotvrdovice v obvodu rozšířeném o navazující části
katastrálního území Jedovnice. V rámci zpracování návrhu KoPÚ 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.
V souladu s ustanovením § 11 odst. 8 citovaného zákona rozhodnutím čj. PÚ 280/07/Di/410
ze dne 15. listopadu 2011, v právní moci dne 30. listopadu 2011 pozemkový úřad rozhodl o
výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům v obci Kotvrdovice, katastrálním území
Kotvrdovice a v navazujících částech obce Jedovnice, katastrálním území Jedovnice.
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KoPÚ byly dle kapitoly II.11.5 odůvodnění návrhu ÚP podkladem pro zpracování návrhu ÚP.
Návrh ÚP byl zpracován na podkladě aktuální katastrální mapy.

9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
(stanovisko ze dne 29.01.2020, doručeno 30.01.2020)
K předmětné dokumentaci vydává Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní
odbor Blansko souhlasné stanovisko.
Odůvodnění:
z předmětného návrhu ÚP je zřejmé, že bude naplněn požadavek ustanovení § 20 vyhlášky
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, proto Hasičský záchranný
sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní
pracoviště Blansko
(stanovisko ze dne 05.02.2020, doručeno 05.02.2020)
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, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), “), k návrhu územního plánu Kotvrdovice vydává
stanovisko:
S návrhem územního plánu Kotvrdovice vč. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se souhlasí.
Poznámka Pořizovatele: Stanovisko obsahuje rozsáhlé odůvodnění, do kterého je možné
nahlédnout ve spise u Pořizovatele.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

11. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00
Brno
Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP neuplatnil. Ve správním území obce se
nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů
ani chráněná ložisková území.
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12. ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16
Stanovisko do společného jednání o návrhu ÚP neuplatnil. Ve správním území obce se
nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní zdroje vyhrazených nerostů
ani chráněná ložisková území.

13. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, 11015
Praha 1
(stanovisko ze dne 17.01.2020, doručeno dne 21.01.2020)
S návrhem výše uvedeného územního plánu souhlasíme.
Odůvodnění:
Ve správním území obce se nenachází žádné dobývací prostory, ložiska nerostů, prognózní
zdroje vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Z uvedeného důvodu není nutno
v rámci společného jednání o návrhu změny územního plánu stanovit žádné podmínky
k ochraně a hospodárnému využití nerostného bohatství.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

14. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha1
Stanovisko do společného jednání o návrhu neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek ani do
projednání návrhu ÚP.

15. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru
(stanovisko ze dne 16.01.2020, doručeno dne 16.01.2020)
Ministerstvo obrany ČR vydává souhlasné stanovisko.
Upozornění: Na základě novelizace vyhlášky č. 500/2006 Sb. v roce 2018 došlo ke sloučení
některých jevů ÚAP. Žádáme o změnu označení jevu 103 na jev 102a - ochranné pásmo
radiolokačního zařízení - v Odůvodnění, kapitole II.6.5. Limity využití území a zvláštní zájmy Zvláštní zájmy Ministerstva obrany (str. 56) v souladu s novelou vyhlášky č. 500/2006 Sb.
Odůvodnění:
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování
obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení
pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného
návrhu z pozice dotčeného orgánu.
Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy MO na
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené ÚPD, při dodržení ustanovení § 175
stavebního zákona, připomínky. V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy
Ministerstva obrany v souladu s uplatněnými požadavky MO k návrhu zadání ÚPD.
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Vyhodnocení:
Kapitola II.6.5 odůvodnění bude opravena.

II.6.6.2 Vyhodnocení stanoviska krajského úřadu dle §50 odst. 7)SZ
(č.j. JMK 138603/2020 ze dne 06.10.2020)
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 Kotvrdovice. Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (KrÚ), sděluje po
obdržení stanovisek, připomínek a výsledků konzultací a posouzení dle § 50 odst. 7
stavebního zákona následující stanovisko:
1. Základní údaje o návrhu ÚP Kotvrdovice
Pořizovatel:

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad

Projektant:
Atelier A.VE, M. Majerové 3, 638 00 Brno, Ing. arch. Helena Kočišová, Ing. arch.
Štěpán Kočiš
Datum zpracování:

prosinec 2019

Řešené území:

katastrální území Kotvrdovice

2. Posouzení návrhu ÚP Kotvrdovice z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem
A) Dle Politiky územního rozvoje České republiky v platném znění (dále jen PÚR ČR) patří
území obcí z ORP Blansko (obce ve střední, jihovýchodní a jihozápadní části) do metropolitní
rozvojové oblasti OB3 – Brno. Jedná se o území s velmi silnou koncentrací obyvatelstva a
ekonomických činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím
faktorem je dobrá dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním
železničním koridorem. Některé z obcí ORP Blansko mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové
ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová, s výraznou vazbou na významné dopravní cesty
– silnici I/43, koridor připravované kapacitní silnice S43 a železniční trať č. 260. Správní území
obce Kotvrdovice není těmito dopravními cestami ovlivněno, dotčeno není ani koridory a
plochami dopravní a technické infrastruktury vymezenými v PÚR ČR. Řešené území se
nachází rovněž mimo rozvojové oblasti vymezené v PÚR ČR i mimo specifické oblasti s
problémy z hlediska udržitelného rozvoje území.
Z předloženého návrhu ÚP plyne, že v ÚP byly respektovány či řešeny republikové priority pro
zajištění udržitelného rozvoje území dle kapitoly 2 PÚR ČR, zejména jsou zohledněny článek
14 priorit (tj. ochrana a rozvoj kulturních, přírodních a civilizačních hodnot území) a článek 16
priorit (tj. komplexní řešení území se zohledněním požadavků na kvalitu života a hospodářský
rozvoj území).
KrÚ upozorňuje, že dne 17.08.2020 byla vládou České republiky schválena Aktualizace č. 5
Politiky územního rozvoje České republiky. Z Politiky územního rozvoje České republiky
(Úplné znění závazné od 11.09.2020) nevyplývají pro návrh ÚP Kotvrdovice nové požadavky.
B) Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje byly Zastupitelstvem Jihomoravského
kraje vydány dne 05.10.2016, účinnosti nabyly dne 03.11.2016. V ZÚR JMK stanovené priority
územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území jsou v
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návrhu ÚP Kotvrdovice zohledněny a řešením upřesněny, zejména se zřetelem na bod (1)
priorit (tj. nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize
Jihomoravského kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu), bod (6) priorit (tj. v
urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí
Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s
převahou přírodních hodnot) a bod (18) priorit (tj. vytvářet územní podmínky pro preventivní
ochranu území před přírodními katastrofami – záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.).
Správní území obce není součástí rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v ZÚR
JMK, není rovněž součástí specifických oblastí.
Z kapitoly D ZÚR JMK pro obec Kotvrdovice vyplývá, že se na území obce nevymezují žádné
plochy nebo koridory pro záměry dopravní infrastruktury nadmístního významu (včetně
dopravy cyklistické), ani pro nadmístní ÚSES, které by měly být zpřesněny v ÚP Kotvrdovice,
stejně jako plochy územních rezerv veřejné infrastruktury, které mají být prověřeny. Z
technické infrastruktury vymezují ZÚR JMK ve správním území obce Kotvrdovice koridor
nadmístního významu – TEE19 koridor pro vedení VVN a plochu el. stanice – TS 110/22 kV –
Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení novým vedením na síť 110 kV.
V návrhu ÚP Kotvrdovice je vymezen koridor pro umístění nadzemního vedení VVN v rozsahu
dle ZÚR JMK. Koridor dále pokračuje na k. ú. Jedovnice. Návaznost je v tomto případě
zajištěna, neboť koridor je již v ÚP Jedovnice vymezen. V severovýchodním směru dále koridor
pokračuje na území obce Senetářov. Návaznosti na území obce Senetářov budou zajištěny v
novém ÚP Senetářov, který je v současnosti pořizován.
Návrhem ÚP jsou respektovány a upřesněny podmínky ochrany a rozvoje přírodních,
kulturních a civilizačních hodnot území kraje stanovené v kapitole E ZÚR JMK. ÚP vytváří
územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou návrhem nové veřejné
infrastruktury a podporou infrastruktury stávající.
Zohledněny jsou požadavky a úkoly vyplývající ze zařazení území do krajinných typů 23 –
krajinný typ Jedovnický (jihozápadní část katastrálního území) a 26 – Sloupsko – kořenecký
(severovýchodní část katastrálního území); pro plochy s rozdílným způsobem využití jsou
navrženy podmínky vedoucí k ochraně krajinného rázu i posílení ekologické stability.
KrÚ upozorňuje, že dle kapitoly G ZÚR JMK je záměr TEE19 vymezen jako veřejně prospěšná
stavba (VPS). V návrhu ÚP Senetářov je ve výkresu veřejně prospěšných staveb graficky
vyznačen „koridor vedení VVN 110 kV, TEE19“, který je v legendě výkresu uveden pod
nadpisem „Veřejně prospěšné stavby vyplývající z nadřazené dokumentace – ZÚR JMK“.
Rovněž v textové části odůvodnění návrhu ÚP je deklarováno v kap. II.2.2, že „Tato veřejně
prospěšná stavba je změnou respektována, jejím vymezením v ÚP Kotvrdovice je umožněna
budoucí realizace této veřejně prospěšné stavby“ a v kap. II.11.7 je uvedeno, že „V souladu s
nadřazenou dokumentací (ZÚR JMK) je do veřejně prospěšných staveb zařazen koridor
vedení VVN 110 kV, označen TEE19“. Avšak ve „výrokové“ části návrhu ÚP v kapitole „I.7
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům
a stavbám vyvlastnit“ předmětná stavba uvedena není. KrÚ požaduje ve „výrokové“ části
návrhu ÚP záměr TEE19 v ÚP jednoznačně stanovit jako VPS. Současně KrÚ upozorňuje, že
veřejně prospěšnými stavbami nejsou „koridory “, ale konkrétní záměry (stavby), v tomto
smyslu je tedy třeba v návrhu ÚP pro veřejné projednání upravit formulace VPS.
Dále KrÚ upozorňuje, že dne 17.09.2020 byla vydána Aktualizace č. 1 ZÚR JMK a Aktualizace
č. 2 ZÚR JMK. Vzhledem k řešení likvidace odpadních vod navrženému v ÚP Kotvrdovice
požaduje KrÚ doplnit odůvodnění návrhu ÚP ve vztahu k aktualizovanému znění bodu (9)
priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území.
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3. Posouzení návrhu ÚP Kotvrdovice z hlediska zajištění koordinace využívání území s
ohledem na širší územní vztahy
Návrh ÚP Kotvrdovice vychází ze stávajícího funkčního a prostorového uspořádání území,
přírodních podmínek a širších vztahů. Obec se nachází v blízkosti CHKO Moravský kras a její
území je rekreačně využíváno. Stávající urbanistická struktura je doplněna návrhem
zastavitelných ploch, nová zástavba je navrhována v lokalitách navazujících na současné
zastavěné území. V území je upřednostňována složka bydlení s možností podnikatelských
aktivit, která je v souladu s charakterem předchozího vývoje.
V řešeném území se nenacházejí ani nejsou navrženy plochy individuální rekreace. Územím
vedou stávající značené turistické trasy a cyklotrasy, které jsou v ÚP respektovány.
Rozvoj dopravní a technické infrastruktury vychází ze stávajících zařízení, která respektuje,
ÚP navrhuje chybějící infrastrukturu nebo její doplnění v souvislosti s rozšířením zástavby.
Obec Kotvrdovice dopravně spáduje k městu Blansku (II/379), respektive Vyškovu (II/379) s
dalším napojením na D 1 resp. D 46. Svým významem je v dopravních vztazích převažující
silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.
Katastrem obce neprochází trať ČD, nejbližší vlaková stanice Blansko-Macocha na trati ČD
260 je od obce vzdálená cca 13 km. Katastrálním územím Kotvrdovice procházejí silnice II/378
Drahany – Rozstání – Kotvrdovice, II/379 Velká Bíteš – Tišnov – Blansko – Vyškov a III/37362
Vilémovice – Krasová – Kotvrdovice. Silniční síť na území obce je stabilizována, ve
výhledovém období nebude rozšiřována. Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat
po silnicích II/379 a III/37362, případně po místních komunikacích. K obsluze ploch
navržených pro obytnou výstavbu budou vybudovány nové přístupové komunikace, navazující
na současnou komunikační síť. Z důvodu potřeby bezpečného pěšího propojení mezi obcemi
Kotvrdovice a Krasová je navržena komunikace pro pěší podél silnice III/37362.
Obec Kotvrdovice má vodovod pro veřejnou potřebu, zásobována je pitnou vodou ze
skupinového vodovodu Jedovnice. Stávající zdroje jsou vyhovující pro zásobování pitnou
vodou i v případě předpokládaného rozvoje bydlení v obci. Vodovodní trubní síť bude doplněna
o nové řady, které budou sloužit pro zásobování vodou ploch určených k nové zástavbě.
Obec má stávající jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny do dvojice
mechanickobiologických čistíren se stabilizačními nádržemi. Provozovatelem obou ČOV je
obec Kotvrdovice. Stávající ČOV svou kapacitou pokrývají cca 75% produkce odpadních vod,
což představuje kompletní historické jádro obce včetně části novodobé zástavby především v
jižní části zastavěného území. Odpadní vody zbývající nové zástavby jsou řešeny
prostřednictvím domovních čistíren a takto přečištěné vody jsou odvedeny jednotnou
kanalizací. S podmínkou budování domovních čistíren počítá u veškeré nové zástavby v obci.
Řešené území je zásobováno elektrickou energií z vedení VN č. 127 a 107. Je předpoklad, že
i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce zajišťován ze
stávající distribuční soustavy. Síť NN v obci je napájená ze sedmi distribučních trafostanic.
Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 110 kV, je však dotčeno koridorem
nadmístního významu pro vedení VVN – záměrem TEE19 dle ZÚR JMK (viz bod 2. tohoto
stanoviska).
Obec je v celém rozsahu plynofikována, zásobována je zemním plynem z VTL plynovodu
Moravský Kras. Rozvody jsou provedeny středotlakým potrubím. Na stávající plynovodní síť
obce je napojena obec Krasová. V území se nachází regulační stanice VTL RS Kotvrdovice.
Návrhové plochy určené k zastavění budou zásobovány plynem ze stávající sítě rovněž
středotlakým potrubím.
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Součástí koncepce uspořádání krajiny je především rozčlenění krajiny do ploch s rozdílným
způsobem využití, vymezení územního systému ekologické stability a zabezpečení
prostupnosti krajiny. Prostupnost krajiny je řešena respektováním stávajících účelových
komunikací v krajině a návrhem nových účelových cest. V řešeném území se nenacházejí
žádné prvky ÚSES regionálního ani nadregionálního významu. Navržený lokální ÚSES a
návrh nových účelových cest respektuje provedené komplexní pozemkové úpravy a plán
společných zařízení. Při zpracování návrhu ÚP Kotvrdovice byla prověřena návaznost
lokálního ÚSES na prvky vymezené v platné územně plánovací dokumentaci navazujících
obcí Lipovec, Senetářov, Jedovnice, a v návrhu ÚP Krasová, který je pořizován současně.
Koncepce rozvoje území obce obsažená v návrhu ÚP zajišťuje koordinaci využívání území.
Koncepce uspořádání krajiny i koncepce veřejné infrastruktury je koordinována s ohledem na
širší územní vztahy.
KrÚ doporučuje stanovení lhůty pro pořízení územní studie vázat na datum nabytí účinnosti
územního plánu, nikoliv na datum vydání. Datum vydání se na rozdíl od dřívější právní úpravy
již neuvádí v záznamu o účinnosti, kterým se územní plán opatřuje.
Závěr:
K návrhu ÚP Kotvrdovice má KrÚ připomínky z hlediska posouzení souladu návrhu se ZÚR
JMK. V návrhu ÚP Kotvrdovice pro veřejné projednání je nutno doplnit a upravit textovou část
ve výše uvedeném smyslu. V rámci veřejného projednání bude stanovisko KrÚ vydané ve
smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona v případě potřeby odpovídajícím způsobem upraveno.
Vyhodnocení:
Do kapitoly II. 2.1 odůvodnění bude doplněna informace o Aktualizaci č.5 PUR ČR.
Do úvodní kapitoly II.2.2 odůvodnění budou doplněny informace o Aktualizaci č. 1 ZÚR JMK a
Aktualizaci č. 2 ZÚR JMK, včetně sdělení, zda návrh ÚP ovlivňují.
V kapitole II.2.2 budou aktualizovány priority vyplývající ze ZUR JMK po aktualizaci č.1 a č.2,
dle požadavku bude vzhledem k řešení likvidace odpadních vod navrženému v ÚP Kotvrdovice
doplněno odůvodnění návrhu ÚP ve vztahu k aktualizovanému znění bodu (9) priorit územního
plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území (odůvodnit
ponechání kořenových ČOV, které kapacitně vyhovují (z roku 1998 a nová z roku 2018).
Ve všech příslušných kapitolách bude zohledněna připomínka vztahující se ke koridoru
TEE19.
V kapitole I.12 výroku bude druhý odstavec nahrazen v tomto znění: „Lhůta zpracování
územních studií jsou 4 roky od nabytí účinnosti ÚP Kotvrdovice.“
Dle aktualizací došlo k úpravám v kapitole „F“ ZUR JMK, které je nutno zohlednit v kapitole
II.2.2 odůvodnění pod nadpisem „Kapitola – F“. Zde bude první věta nahrazena: „Stanovení
cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení“.
Označení „krajinný typ“ bude nahrazen označením „krajinný celek“.

II.6.6.3 Vyhodnocení stanoviska dotčených orgánů dle §52 odst.1 SZ (veřejné
projednání)
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stanovené lhůtě níže uvedená
stanoviska.
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1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
(stanovisko doručeno 04.05.2021)
Odbor územního plánování a stavebního řádu vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7
stavebního zákona koordinované stanovisko:
A) Stanovisko odboru životního prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále „OŽP“) vydal k „Návrhu
územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území stanovisko
jako součást koordinovaného stanoviska v rámci společného jednání pod č. j. JMK
24262/2020, ze dne 10.02.2020 doplněného stanoviskem č. j. JMK 116528/2020, ze dne
19.08.2020.
OŽP jako věcně a místně příslušný úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve
znění pozdějších předpisů, uplatňuje k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území následující stanoviska:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF
v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k částem
řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území.
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF
nemá k částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ připomínky, neboť od společného jednání nedošlo ke změnám řešení, které by
vykazovaly nový zábor ZPF.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k částem řešení, které byly od společného jednání
změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj.
obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném
případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.
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5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon):
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů.
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“):
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území má tyto připomínku:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 15.10.2020 pod č. j. JMK
143838/2020 k „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ stanovisko k vyhodnocení vlivů
koncepce na životní prostředí (SEA stanovisko). Požadavky SEA stanoviska byly do „Návrhu
územního plánu Kotvrdovice“ zapracovány kromě toho, že na str. 60 textu „Návrhu územního
plánu Kotvrdovice“ je uvedeno cit. „Zastavitelná plocha Z-VII (plocha občanského vybavení Oh
– hřbitov), zastavitelná plocha bydlení Z-V (plocha bydlení B) a plocha rezervy R-II (bydlení)
budou dle dohody vypuštěny jak v grafické části, tak v příslušných kapitolách textu.“Plocha ZVII je však nadále uvedena jako vymezovaná na str. 13 téhož dokumentu.
K dalším částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, nemá OŽP připomínky.
7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií):
Na řešeném území nejsou vyžadována žádná plošná omezení z hlediska zákona č. 224/2015
Sb. V rámci tohoto území není v současnosti stanovena žádná zóna havarijního plánování ve
smyslu zákona č. 224/2015 Sb.
8. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky
Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025:
V souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemá krajský úřad k
částem řešení, které byly od společného jednání změněny v „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území připomínky. Krajský úřad
upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst.
1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k částem řešení, které byly od společného
jednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území, připomínky.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) jako dotčený orgán
z hlediska řešení silnic II. a III. třídy za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a
podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v
platném znění (dále jen zákon o PK), uplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko
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k částem řešení, které byly od společného jednání změněny a souhlasí s řešením silnic II. a
III. třídy v návrhu územního plánu.
Odůvodnění: KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2
stavebního zákona uplatňuje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán stanovisko k
územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení
silnic II. a III. třídy.
Změny provedené v upraveném návrhu ÚP Kotvrdovice pro veřejné projednání zohledňují z
hlediska řešení silnic II. a III. třídy požadavky KrÚ JMK OD ze společného jednání o 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 nejsou dotčeny zájmy v
kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K částem řešení, které byly v
„Návrhu ÚP Kotvrdovice“ od společného jednání (§ 50) změněny, nemá KrÚ z hlediska
uvedené problematiky připomínky.
V návrhu ÚP pro veřejné projednání (datovaném 03/2021) byly zohledněny připomínky KrÚ
uvedené ve stanovisku vydaném ve smyslu ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona dne
06.10.2020 pod č. j. JMK 138603/2020, požadující doplnění výčtu veřejně prospěšných staveb
a odůvodnění řešení likvidace odpadních vod ve vztahu k prioritám územního plánování
Jihomoravského kraje. Reflektováno bylo rovněž upozornění na aktualizaci nadřazené
územně plánovací dokumentace a Politiky územního rozvoje České republiky.
Vyhodnocení:
Na str. 13 bude v tabulce vypuštěn řádek týkající se plochy hřbitova Z –VII, jedná se o pouhou
úpravu textu. Tato plocha byla z ÚP vypuštěna, neboť bude řešena samostatnou změnou ÚP.

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
(stanovisko doručeno 03.05.2021)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, z hlediska zájmů chráněných
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany přírody
ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasím s uvedenými změnami ÚP Kotvrdovice a k uvedeným změnám neuplatňujeme
žádné připomínky.
Územní plán Kotvrdovice
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Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil. Záměr byl s tímto dotčeným orgánem osobně konzultován před
veřejným projednáním. K návrhu ÚP nemá připomínky.

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Stanovisko neuplatnil.

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

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.
1.7 Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
(stanovisko doručeno 23.04.2021)
S Návrhem územního plánu Kotvrdovice a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území
k veřejnému projednání se souhlasí.
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil.

9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil.
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10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32,
Praha 1
Stanovisko neuplatnil.

11. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32,
Praha 1
Stanovisko neuplatnil.

12. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha 1.
Stanovisko neuplatnil.

13. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních
zájmů, Brno, Svatoplukova 84, Brno
Stanovisko neuplatnil.

14. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,
Stanovisko neuplatnil.

II.6.6.4 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §53 odst. 1)
SZ (námitky a připomínky)
Návrh vyhodnocení námitek a připomínek Pořizovatel předložil dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je dle ustanovení §53, odst.1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), k uplatnění stanoviska k tomuto návrhu vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od jeho
obdržení.
Byly obeslány níže uvedené dotčené orgány:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko,
Poříčí 18, Blansko
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště
Blansko
Územní plán Kotvrdovice
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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. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Brno, Svatoplukova 84, Brno
13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno
(stanovisko doručeno 23.04.2021)
OŽP, jako věcně a místně příslušný úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, uplatňuje následující připomínky dle § 53 odst. 1 stavebního
zákona k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných v
rámci projednání „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
Z předloženého návrhu vyhodnocení připomínek vyplývá, že dojde k novému záboru
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), k němuž v režimu projednání dle ust. § 53 odst.
1 stavebního zákona nelze stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatnit.
K tomuto novému záboru uplatní OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu dle
ust. § 17a písmene a) zákona o ochraně ZPF stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona o
ochraně ZPF na základě opětovného předložení Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého v odůvodnění „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“.
OŽP dále upozorňuje, že dle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015
lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem
výrazně převyšuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o
ochraně ZPF se nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně
plánovací dokumentaci, pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich
využití.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona sděluje, že k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ nemá připomínky.
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3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ nemá připomínky.
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 orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ nemá připomínky.
5. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií)
OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. § 49 odst. zákona o
prevenci závažných havárií uplatňuje k návrhu územního plánu obce Kotvrdovice ve smyslu
ust. § 53 odst. 1 stavebního zákona stanovisko v tom smyslu, že při uplatňování návrhu
územního plánu obce Kotvrdovice není potřeba zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015
Sb. žádná omezení. V zájmovém území není stanovena zóna havarijního plánování,
respektive zde není evidován žádný provozovatel zařazený do skupiny “A” a ani do skupiny
“B”.
6. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky
Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje 2016 –2025:
V souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nemá krajský úřad žádné
připomínky. Krajský úřad upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou
působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
7. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj.
obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném
případě se jedná o Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu
vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci projednání „Návrhu územního plánu
Kotvrdovice“ připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

Územní plán Kotvrdovice

Strana 83

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Stanovisko neuplatnil.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil.

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Stanovisko neuplatnil.

5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko, Poříčí 18, Blansko
Stanovisko neuplatnil.

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.

7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní
pracoviště Blansko
(stanovisko doručeno 15.07.2021)
S návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu Kotvrdovice po veřejném projednání KHS JmK souhlasí.
Odůvodnění:
K návrhu zadání územního plánu Kotvrdovice bylo ze strany KHS JmK vydáno stanovisko dne
25. července 2018 pod č. j. KHSJM 40375/2018/BK/HOK s uplatněním požadavků na doplnění
podmíněnosti využití ploch vzhledem k nutnosti minimalizace, resp. eliminace potencionálních
zdravotních rizik do textové části územního plánu Kotvrdovice. Požadavek byl v Návrhu ÚP
Kotvrdovice pro společné jednání vypořádán v kapitole I.6, oddíl I.6.1 Obecné podmínky a po
společném jednání vydala KHS JmK souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu dne 5.
února 2020 pod č.j. KHSJM 06726/2020/BK/HOK. K veřejnému projednání bylo vydáno
souhlasné závazné stanovisko dne 21. 4. 2021 pod č.j. KHSJM 22320/2021/BK/HOK.
Veřejné projednání proběhlo dne 27. 4. 2021. Ve stanovené lhůtě byly uplatněny 4 námitky a
5 připomínek. Obec Kotvrdovice námitky a připomínky projednala a rozhodla předběžně
připomínkám a námitkám zčásti vyhovět. Vzhledem k tomu, že změnou funkčního využití ploch
dojde k dotčení dalších pozemků a změnám ve výrokové části ÚP, pořizovatel doporučil znovu
návrh projednat na opakovaném veřejném projednání v rozsahu těchto úprav.
Byly uplatněny následující námitky:
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Spoluvlastník pozemku parc. č. 1363/7 k.ú. Kotvrdovice u Blanska nesouhlasí se zařazením
pozemku do plochy veřejného prostranství v rámci plochy ZS-1 a nesouhlasí s jeho
vymezením jako veřejně prospěšné stavby. Námitce se vyhovuje částečně. Návrh veřejného
prostranství bude ponechán, nebude však vymezen jako veřejně prospěšná stavba.
Vlastník pozemku parc. č. 1337 k. ú. Kotvrdovice u Blanska nesouhlasí se zařazením pozemku
do plochy veřejného prostranství v rámci plochy Z-IV a nesouhlasí s jeho vymezením jako
veřejně prospěšné stavby. Námitce se vyhovuje. Návrh veřejného prostranství na pozemku
bude vypuštěn, pozemek bude stabilizován ve stávajícím využití jako plocha zemědělská –
orná půda. Návrh trasy vodovodu bude posunut na sousední pozemek parc. č. 1355 k. ú.
Kotvrdovice ve vlastnictví obce.
Vlastník pozemků parc. č. 430/1 a 430/2 k. ú. Kotvrdovice u Blanska nesouhlasí se zařazením
pozemků do ploch nezastavitelných K, požaduje jejich zařazení do plochy bydlení B z důvodu
jejich využívání – umístění jímky a vsakovacího objektu. Námitce se vyhovuje.
Dále byly uplatněny následující připomínky:
Vlastník pozemků parc.č. 1245, 1243 a 1244 k. ú. Kotvrdovice (chybně uváděno původní
parc.č. 67/1 v lokalitě Žleb) požaduje opravit trasu vodoteče podél pozemků dle skutečného
stavu, a dále prodloužení navržené účelové komunikace zakončené na pozemku parc.č. 1247
k.ú. Kotvrdovice. Návrh účelové komunikace bude ponechán v podobě, která byla předložena
k veřejnému projednání a dojde k úpravě trasy vodoteče podle skutečného stavu.
Obec se rozhodla zařadit pozemky parc.č. 234/45, 234/62 – 234/69 k.ú. Kotvrdovice u Blanska
z plochy bydlení do plochy veřejné zeleně.
Budova na pozemku parc. č. 1276 v k.ú. Kotvrdovice bude zařazena do ploch občanského
vybavení.
Nesouhlas Povodí Moravy s řešením likvidace odpadních vod - připomínka nebude
akceptována.
Za předpokladu důsledného respektování a splnění podmínek na ochranu veřejného zdraví
dává Územního plánu Kotvrdovice předpoklad pro naplnění cílů územního plánování
vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil.

9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil.
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10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32,
Praha 1
Stanovisko neuplatnil.

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

12. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Brno, Svatoplukova 84, Brno
Stanovisko neuplatnil.

13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
Stanovisko neuplatnil.

14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město
Stanovisko neuplatnil.

II.6.6.5 Vyhodnocení stanovisek příslušných úřadů dle § 53 odst. 2) SZ (upravený návrh
k opakovanému veřejnému projednání)
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno (NATURA)
(stanovisko doručeno 07.07.2021)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, příslušný podle ustanovení §
77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů vyhodnotil na základě žádosti, kterou podal pořizovatel územně plánovací
dokumentace Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a
regionálního rozvoje, možnosti vlivu koncepce „Návrh územního plánu Kotvrdovice –
podstatná úprava pro opakované veřejné projednání“ a vydává stanovisko podle § 45i
odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce nemůže mít významný vliv
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast soustavy Natura 2000 nacházející
se v územní působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Závěr orgánu ochrany přírody vychází ze skutečnosti, že hodnocená koncepce má potenciální
vliv pouze na řešené území a jeho bezprostřední okolí. S ohledem na lokalizaci hodnocené
koncepce mimo území prvků soustavy Natura 2000 a její věcnou povahu proto nemá potenciál
způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno (SEA)
(stanovisko doručeno 21.07.2021)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný
úřad dle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, k „Návrhu
územního plánu Kotvrdovice – podstatná úprava pro opakované veřejné projednání“, uplatňuje
následující stanoviska dle ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona:
1. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona sděluje, že pod č. j. JMK 99082/2021 vydal samostatně dne 07.07.2021 k
„Návrhu územního plánu Kotvrdovice – podstatná úprava pro opakované veřejné projednání“,
stanovisko dle ustanovení § 45i výše uvedeného zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
2. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k „Návrhu územního plánu Kotvrdovice –
podstatná úprava pro opakované veřejné projednání“ neuplatňuje požadavek na vyhodnocení
vlivů „Návrhu územního plánu Kotvrdovice – podstatná úprava pro opakované veřejné
projednání“ na životní prostředí.
Podstatnou úpravou mají být změněny podmínky přípustného využití převážně ploch bydlení,
veřejných prostranství anebo zeleně malého rozsahu, což nemůže mít významný vliv na složky
životního prostředí nebo zdraví obyvatel. Z výše uvedeného plyne, že „Návrh územního plánu
Kotvrdovice – podstatná úprava pro opakované veřejné projednání“ nestanoví rámec pro
budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
OŽP nicméně sděluje, že dle platného plánu rozvoje vodovodů a kanalizací odkanalizování a
čištění odpadních vod bude v obci probíhat stávajícím způsobem. Stávající kanalizační síť
bude průběžně rekonstruována dle potřeby a výhledově rozšiřována v návaznosti na rozvoj
obce. Připravovaná je investice do výstavby nové kanalizace v délce asi 0,3 km pro odvedení
odpadních vod z dosud neodkanalizovaných nemovitostí. Vzhledem k tomu, že účinnost
stávajícího způsobu likvidace odpadních vod je velmi malá, dochází k hydraulickému přetížení,
a to i z důvodu nátoku balastních vod na ČOV, doporučujeme v obci vybudovat oddílnou
kanalizaci a čištění odpadních vod zajistit na klasické mechanicko-biologické ČOV, která zajistí
vypouštění odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb. v platném znění.
Alternativou je vybudování nové splaškové kanalizace a odvedení odpadních vod do
kanalizační sítě obce Jedovnice a dále k čištění na mechanicko-biologické ČOV Jedovnice.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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II.6.6.6 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §52 odst.1) SZ
(po opakovaném veřejném jednání)
Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnili ve stanovené lhůtě níže uvedená
stanoviska.
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno
(stanovisko doručeno 26.10.2021)
A) Stanovisko odboru životního prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (OŽP) jako věcně a místně
příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších
předpisů, uplatňuje k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v „Návrhu
územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území, následující
stanoviska:
1) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF):
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a)
zákona o ochraně ZPF nemá k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v
„Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území,
připomínky, neboť od prvního veřejného projednání nedošlo ke změnám řešení, které by
vykazovaly nový zábor ZPF.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
2) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše
uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k částem řešení, které byly od předchozího veřejného
projednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území, v tom smyslu, že k nim nemá připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
3) Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší příslušný dle ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší uplatňuje k částem řešení, které byly od veřejného
projednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území stanovisko v tom smyslu, že k nim nemá připomínky
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k
územnímu plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první instance, tj.
obecní úřad obce s rozšířenou působností. V daném případě se jedná o Městský úřad Blansko,
odbor životního prostředí.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
5. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon),
OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
6. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů:
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k částem řešení, které byly od veřejného
projednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území, nemá připomínky.
OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d)
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydal dne 19.06.2020 pod č. j. JMK 85368/2020
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí „Návrh územního plánu Kotvrdovice“ dle
ust. § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) a uplatnil požadavky na řešení (dále jen „SEA stanovisko“). Požadavky SEA
stanoviska byly pořizovatelem v částech řešení, které byly od veřejného projednání změněny
v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území,
akceptovány.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
havárií)
OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle ust. § 49 odst. zákona o
prevenci závažných havárií uplatňuje k částem řešení, které byly od veřejného projednání
změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území stanovisko v tom smyslu, že při uplatňování územního plánu Kotvrdovice ve smyslu ust.
§ 52 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. není potřeba zohledňovat z hlediska zákona č. 224/2015
Sb. žádná omezení. V zájmovém území není stanovena zóna havarijního plánování,
respektive zde není evidován žádný provozovatel zařazený do skupiny “A” a ani do skupiny
“B”.
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Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
8. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky
Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového
hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025
OŽP jako dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ust. § 102 odst. 1 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech k částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny v
„Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území,
nemá připomínky. OŽP upozorňuje na kompetenci obecního úřadu obce s rozšířenou
působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP nejsou k částem řešení, které byly od veřejného
projednání změněny v „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území, připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
B) stanovisko odboru dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako dotčený orgán z hlediska řešení silnic
II. a III. třídy, za použití ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40
odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
neuplatňuje v řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko k částem řešení, které byly od
předchozího veřejného projednání změněny.
Změny řešení provedené v upraveném návrhu ÚP Kotvrdovice pro opakované veřejné
projednání se nedotýkají řešení silnic II. a III. třídy.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro
území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost
ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy
v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče.
D) stanovisko odboru územního plánování a stavebního řádu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako
nadřízený orgán vydává stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska zajištění koordinace
využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. K částem řešení, které byly v
„Návrhu ÚP Kotvrdovice“ od předchozího veřejného projednání změněny, nemá OÚPSŘ z
hlediska uvedené problematiky připomínky.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
Strana 90

Územní plán Kotvrdovice

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
(stanovisko doručeno 20.10.2021)
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), odpadového hospodářství podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, z hlediska zájmů chráněných
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska ochrany přírody
ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů,
souhlasím s uvedenými změnami ÚP Kotvrdovice a k uvedeným změnám neuplatňujeme
žádné připomínky
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil.

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Stanovisko neuplatnil.

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

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.

7. Krajská hygienická stanice JMK, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
(stanovisko doručeno 07.10.2021)
S Návrhem Územního plánu Kotvrdovice k veřejnému projednání a s vyhodnocením jeho vlivu
na udržitelný rozvoj území se souhlasí.
Pozn. Stanovisko obsahuje rovněž odůvodnění, které je k nahlédnutí ve spisu Pořizovatele
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.
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8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil.

9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil.

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

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

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

13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10,
Stanovisko neuplatnil.

II.6.6.7 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §53 odst.1) SZ
(námitky a připomínky k opakovanému projednání)
Návrh vyhodnocení námitek a připomínek Pořizovatel předložil dotčeným orgánům a
krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je dle ustanovení §53, odst.1 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební
zákon“), k uplatnění stanoviska k tomuto návrhu vyhodnocení ve lhůtě 30 dnů od jeho
obdržení.
Byly obeslány níže uvedené dotčené orgány:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko,
Poříčí 18, Blansko
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6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště
Blansko
8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
10. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor surovinové politiky, Na Františku 32, Praha 1
11. Ministerstvo dopravy, Nábřeží L.Svobody 12/1222, Praha1
12. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Brno, Svatoplukova 84, Brno
13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno
Stanovisko neuplatnil

2 .Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Stanovisko neuplatnil.

3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko neuplatnil.

4. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. ÚP a RR - památková péče
Stanovisko neuplatnil.

5. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Blansko, Poříčí 18, Blansko
Stanovisko neuplatnil.

6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
Stanovisko neuplatnil.
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7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní
pracoviště Blansko
(stanovisko doručeno 30.12.2021)
Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany
veřejného zdraví KHS JmK s návrhem rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu územního plánu Kotvrdovice po opakovaném veřejném projednání
souhlasí.
Odůvodnění:
K návrhu zadání územního plánu Kotvrdovice bylo ze strany KHS JmK vydáno stanovisko dne
25. července 2018 pod č. j. KHSJM 40375/2018/BK/HOK s uplatněním požadavků na doplnění
podmíněnosti využití ploch vzhledem k nutnosti minimalizace, resp. eliminace potencionálních
zdravotních rizik do textové části územního plánu Kotvrdovice. Požadavek byl v Návrhu ÚP
Kotvrdovice pro společné jednání vypořádán v kapitole I.6, oddíl I.6.1 Obecné podmínky a po
společném jednání vydala KHS JmK souhlasné stanovisko k návrhu územního plánu dne 5.
února 2020 pod č.j. KHSJM 06726/2020/BK/HOK. K veřejnému projednání bylo vydáno
souhlasné stanovisko dne 21. 4. 2021 pod č.j. KHSJM 22320/2021/BK/HOK a dne 14.
července 2021 pod č. j.
KHSJM 42178/2021/BK/HOK souhlasné stanovisko s návrhem rozhodnutí o námitkách a
vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Kotvrdovice. Na základě
Vyhodnocení výsledků projednání byl opravený návrh ÚP Kotvrdovice opakovaně projednán
Opakované veřejné projednání proběhlo dne 19. 10. 2021. Ve stanovené lhůtě byla uplatněna
1 námitka. Připomínky uplatněny nebyly. Namítající (Povodí Moravy) nesouhlasí
s navrhovanou likvidací odpadních vod v obci a s vypořádáním připomínek jeho vyjádření
podaného do veřejného
projednání. Trvá na nesouhlasu se zvyšováním počtu obyvatel v obci. Důvodem je
nevyhovující stav
čistíren, zejména ČOV 1 (biologického rybníku). Námitka byla zamítnuta. Návrh koncepce
odkanalizování obce bude ponechán v podobě, která byla předložena k veřejnému projednání.
Za předpokladu důsledného respektování a splnění podmínek na ochranu veřejného zdraví
dává Územního plánu Kotvrdovice předpoklad pro naplnění cílů územního plánování
vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to mj. vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
Vyhodnocení:
Pořizovatel bere na vědomí.

8. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno
Stanovisko neuplatnil.
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9. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno
Stanovisko neuplatnil.

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

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

12. Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, Brno, Svatoplukova 84, Brno
Stanovisko neuplatnil.

13. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10
Stanovisko neuplatnil.

14. Státní energetická inspekce, Gorazdova 1969/24, Praha – Nové Město
Stanovisko neuplatnil.

II.7 Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Krajský úřad Jihomoravského kraje uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů Územního plánu
Kotvrdovice na životní prostředí. Vyhodnocení mělo obsahovat: A. Vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, C.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech,
E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění
udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách
územního rozvoje, F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – shrnutí.
Bod B Přílohy nebyl vyhodnocován. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního
prostředí, příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“)
vyhodnotil na základě žádosti, kterou podal pořizovatel územně plánovací dokumentace
Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního
rozvoje, možnosti vlivu koncepce „Návrh zadání Územního plánu Kotvrdovice“ a vydal
stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocená koncepce
nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast
nacházející se v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Výše uvedený závěr
orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocená koncepce svou lokalizací mimo území
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prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé
či sekundární vlivy na jejich celistvost a předmět ochrany.
Bod D přílohy nebyl rovněž vyhodnocován – doplňující průzkumy a rozbory nebyly zpracovány.
Vyhodnocení na životní prostředí (bod A) bylo zpracováno osobou s autorizací podle § 19
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Ing. Michal Kovář, Ph.D. (zpracovatel) a Ing.
Alexandr Mertl (zodpovědný projektant) – Ekologické inženýrství, Trstěnice č.p. 106, 569 57
Trstěnice u Litomyšle.
Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území zpracoval ATELIER A.VE. M.
Majerové 3, 638 00 Brno, Ing. arch. Helena Kočišová, Ing. arch. Štěpán Kočiš, Ing. Michal
Kovář, PhD., Ing. Alexandr Mertl, prosinec 2019.
Obě dokumentace byly zpracovány samostatně a společně s návrhem ÚP Kotvrdovice
projednány.

II.8 Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona
Na základě „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“, vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí
a po posouzení obdržených stanovisek dotčených orgánů a dalších připomínek OŽP jako
příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i
uvedeného zákona souhlasné stanovisko k Návrhu územního plánu Kotvrdovice a
uplatňuje následující požadavky na řešení:
1. U všech ploch minimalizovat zábor ZPF.
2. Z dalšího projednávání vyřadit plochu Z-V.
3. Z dalšího projednávání vyřadit plochu Z-VII.
4. Z dalšího projednávání vyřadit koridor K-VIII.
Pozn.: Výše uvedené požadavky vycházejí mj. z návrhu podmínek obsažených v SEA
vyhodnocení. Podmínky odkazující na plnění zákonných povinností, příp. podmínky, které
svým charakterem jdou nad rámec územního plánu, nebyly zahrnuty do požadavků tohoto
stanoviska.
Odůvodnění:
Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky
životního prostředí vyplývá, že jsou navrhovány některé plochy a koridory, u kterých byly
identifikovány negativní vlivy na životní prostředí, které lze zmírnit při respektování opatření
navržených v tomto SEA stanovisku k „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“.
SEA hodnotitelem nebyly identifikovány významné negativní vlivy u žádné z návrhových ploch.
Obvyklým mírně negativním vlivem u návrhových ploch je dotčení chráněných půd ZPF bonit
I. a II. Třídy ochrany, které se však v případě návrhových ploch tohoto územního plánu
nevyskytují.
Soubor ploch Z-I (Z-Ia, Z-Ib, Z-Ic)
Při hodnocení vlivů vymezení těchto ploch byly identifikovány negativní vlivy na ovzduší a
klima, neboť každodenní dopravní zpřístupnění ploch a energetická náročnost obytných budov
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bude nutně tuto mírnou zátěž implikovat. Na ovzduší a klima může mít vymezení plochy vliv z
vytápění. Předpokladem zmírnění vlivů je výstavba v nízkoenergetickém nebo pasivním
standardu dle požadavků platné legislativy. Při hodnocení vlivů vymezení těchto ploch byly
identifikovány mírně pozitivní vlivy na krajinný ráz a kulturní dědictví, sídla a urbanizaci. Na
ostatní složky životního prostředí ani na obyvatelstvo a lidské zdraví nebyly vlivy
identifikovány. Vlivy jsou akceptovatelné, a proto nebyla pro vymezení plocha navržena
speciální opatření.
Plocha Z-II
Při hodnocení vlivů vymezení této plochy byly identifikovány mírně pozitivní vlivy na kulturní
dědictví, sídla a urbanizaci. Na ostatní složky životního prostředí ani na obyvatelstvo a lidské
zdraví nebyly vlivy identifikovány. Vlivy jsou pozitivní, a proto nebyla pro vymezení plocha
navržena speciální opatření.
Plocha Z-III
Při hodnocení vlivů vymezení této plochy nebyly identifikovány vlivy na žádnou složku
životního prostředí ani na obyvatelstvo a lidské zdraví, a proto nebyla pro vymezení plocha
navržena speciální opatření.
Plocha Z-IV
Při hodnocení vlivů vymezení této plochy byly identifikovány mírně negativní vlivy na sídla a
urbanizaci, neboť plocha překračuje zástavbou respektovanou ulici tvořící rozhraní
zastavěného území a volné krajiny, byť plocha využívá prostor, kde je tento impakt dík
prostorovým dispozicím stávající ulice akceptovatelný. Na ostatní složky životního prostředí
ani na obyvatelstvo a lidské zdraví nebyly vlivy identifikovány. Vlivy jsou akceptovatelné, a
proto nebyla pro vymezení plocha navržena speciální opatření.
Plocha Z-V
Ačkoliv vlivy vymezení plochy Z-V hodnotí SEA hodnotitel jako indiferentní, MěÚ Blansko,
OŽP, konstatuje ve svém stanovisku významný vliv na VKP Kotvrdovický potok a jeho nivu.
Jedná se o území významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – údolní nivu Kotvrdovického
potoka definovaného v § 3 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). VKP spjatým s vodním tokem je údolní niva jako typický
geomorfologický prvek pro nějž je charakteristické údolní rovinné dno vzniklé usazením
nivních sedimentů, resp. povodňových sedimentů, a specifický hydrologický režim.
Významnou funkcí údolní nivy je utváření typického vzhledu krajiny, který je tvořen mozaikou
ekosystémů s různou ekologickou stabilitou. Zákon stanoví, že užíváním VKP nesmí být
narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohrožení či oslabení jeho stabilizační funkce v krajině.
Realizací staveb v tomto území by vedlo k nezvratné negativní změně tohoto prvku, proto MěÚ
Blansko jako orgán ochrany přírody nesouhlasí s tímto záměrem a OŽP se s tímto názorem
ztotožňuje. Tato plocha je z důvodu ochrany tohoto VKP doporučena k vyřazení z dalšího
projednávání.
Plocha Z-VI
Při hodnocení vlivů vymezení této plochy byly identifikovány negativní vlivy na ovzduší a klima
způsobené minimálně pravidelnou dopravní obslužností případně také technologiemi, které
budou v místě provozovány. Dále byly identifikovány negativní vlivy na vodu vzhledem k
nezbytnému zpevnění a zastavění ploch v areálu, které ovlivní povrchový odtok a akumulaci
vody v území, přestože je možné předpokládat, že zásak bude částečně řešen v rámci areálu
a dojde zde i k částečné akumulaci srážkové vody jejím dočasným zadržením. Dále byly
identifikovány negativní vlivy na krajinný ráz ovšem s tím, že rozšíření stávající ploch výroby
Územní plán Kotvrdovice

Strana 97

je poněkud vhodnějším řešením než případné vytváření nových lokalit. Jde tak o kladný přístup
z pohledu krajinného rázu i urbanizace území, přestože vlastní vliv hodnocené návrhové
plochy se z pohledu krajinného rázu může jevit jako negativní. Z hlediska ochrany ZPF byl u
ploch výroby SEA hodnotitelem identifikován mírně negativní vliv na půdu a horninové
prostředí, ovšem jako akceptovatelný bez negativního ovlivnění přístupnosti a organizace
zemědělského půdního fondu. Při hodnocení vlivů vymezení této plochy byly identifikovány
mírně pozitivní vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a sídla a urbanizaci (v případě plochy ZVIb), kde je plánována výstavba sběrného dvora, která je ve veřejném zájmu. Na ostatní složky
životního prostředí ani na obyvatelstvo a lidské zdraví nebyly vlivy identifikovány. Vlivy jsou
akceptovatelné, a proto nebyla pro vymezení plocha navržena speciální opatření.
Plocha Z-VII
Při hodnocení vlivů vymezení této plochy byly SEA hodnotitelem identifikovány mírně pozitivní
vlivy na obyvatelstvo a lidské zdraví a pozitivní vlivy na biodiverzitu, krajinný ráz a kulturní
dědictví, sídla a urbanizaci. Na ostatní složky životního prostředí nebyly vlivy identifikovány.
Negativní vliv na ZPF byl identifikován orgánem ochrany ZPF KrÚ JMK z toho důvodu, že tato
plocha je situována uprostřed velkoplošně obhospodařovaných zemědělských půdních bloků
(dle evidence LPIS se jedná o půdní bloky číslo 3301/6 a 3301/7), čímž narušuje jejich
organizaci a obhospodařování, je tedy navržena v rozporu se základní zásadou ochrany ZPF,
tj. co nejméně narušovat organizaci a obhospodařování pozemků zemědělského půdního
fondu. OŽP se s tímto názorem ztotožňuje a tato plocha je doporučena k vyřazení z dalšího
projednávání.
Plocha Z-VIII
Při hodnocení vlivů vymezení této plochy byly SEA hodnotitelem identifikovány mírně pozitivní
vlivy na biodiverzitu, a pozitivní vlivy na krajinný ráz a kulturní dědictví, sídla a urbanizaci,
obyvatelstvo a lidské zdraví. Na ostatní složky životního prostředí nebyly vlivy identifikovány.
Vlivy jsou pozitivní, a proto nebyla pro vymezení plocha navržena speciální opatření.
Kumulativní ani synergické vlivy nebyly identifikovány.
Koridor K-VIII
Při hodnocení vlivů vymezení tohoto koriodoru byly SEA hodnotitelem identifikovány mírně
pozitivní vlivy na biodiverzitu, a pozitivní vlivy na krajinný ráz a kulturní dědictví, sídla a
urbanizaci, obyvatelstvo a lidské zdraví. Na ostatní složky životního prostředí nebyly vlivy
identifikovány. Vlivy jsou pozitivní, a proto nebyla pro vymezení koridoru navržena speciální
opatření. Koridor je však ve výkresové části „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ vymezen
zmatečně a nejednoznačně, a proto byl OŽP uplatněn požadavek na vyřazení tohoto koridoru
z projednávání návrhu ÚP.
V posuzovaných návrhových plochách a koridorech nebyly identifikovány kumulativní výrazně
negativní vlivy, případně vlivy projevující se ve své synergii, které by vyžadovaly návrh
speciálních kompenzačních opatření.
Pro zmírnění dopadů identifikovaných vlivů jsou pro jednotlivé plochy navržena opatření
uvedená ve výrokové části tohoto SEA stanoviska. Vlivy mohou být zmírněny výše uvedenými
individuálními požadavky na uspořádání území.
S ohledem na závěry SEA vyhodnocení tak lze konstatovat, že „Návrh územního plánu
Kotvrdovice“ nevyvolá, při respektování zákonných požadavků, požadavků k minimalizaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí obsažených v SEA vyhodnocení a požadavků v tomto
SEA stanovisku, závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví a lze jej
proto považovat z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný.
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Zohlednění tohoto stanoviska v návrhu ÚP je třeba řádně okomentovat v jeho odůvodnění v
souladu s ustanovením § 53 odst. 5 písm. d) č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů, případně je třeba uvést, které požadavky a z jakého důvodu zapracovány
nebyly.
Mimo rámec tohoto stanoviska OŽP doporučuje, aby „Návrh územního plánu Kotvrdovice“
obsahoval monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na
životní prostředí, rámcově vycházející z kapitoly č. 10 SEA vyhodnocení. Ukazatele je třeba
definovat tak, aby umožnily vyhodnocovat využití krajiny, případně sledovat další jevy, které
zpracovatel ÚP, případně orgány obce, vyhodnotí jako důležité. Tyto ukazatele budou u
postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP průběžně konfrontovány se stavem
složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování
územního plánu Kotvrdovice.
OŽP doporučuje v rámci vyhodnocení uplatňování územního plánu Kotvrdovice využití
následujících indikátorů:
•

Krajina – využití území:

indikátor – zastavěná plocha, jednotka – % podílu zastavěné a nezastavěné plochy,
indikátor – koeficient ekologické stability území.
•

Krajina – veřejná zeleň:

indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka – m2.
•

Vodní hospodářství a jakost vod:

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

Biodiverzita:

indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter
a biokoridorů.
•

Půda a horninové prostředí:

indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % – tj. procentuální podíl
nových záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF.
Veřejné zdraví:
indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku,
indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC).
Poznámka: Monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a
požadavků obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z
nadměrné dopravy, při neukázněnosti rekreantů apod.).
Vypořádání stanovisek vztahujících se k oblasti ochrany životního prostředí a veřejného
zdraví:
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (KrÚ JMK, OŽP), č. j. JMK
24262/2020, ze dne 10.02.2020, č. j. JMK 116528/2020, ze dne 19.08.2020
č. j. JMK 24262/2020, ze dne 10.02.2020:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF
posoudil předmětný návrh územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. §
5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF uplatňuje nesouhlasné stanovisko k ploše Z-VII a k vymezení
zastavěného území předloženého „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ a dále souhlasné
stanovisko ke zbývajícím plochám „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“. K plochám ÚSES
orgán ochrany ZPF krajského úřadu stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust. § 59 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů se na pozemky
nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému ekologické stability
nevztahují ustanovení o ochraně zemědělského půdního fondu. Část návrhových ploch je
převáděna z dosud platné územně plánovací dokumentace. K těmto plochám nemá orgán
ochrany ZPF krajského úřadu připomínky, neboť tyto plochy byly již jednou projednány a ani
při jejich opětovném posouzení u nich nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami
ochrany zemědělského půdního fondu vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně ZPF. Rozpor
se základními zásadami ochrany zemědělského půdního fondu nebyl shledán ani u zbývající
části nově navrhovaných ploch (vyjma plochy Z-VII). Plochy v maximální míře navazují
bezprostředně na zastavěné území obce, či plochy zastavitelné. Svým tvarem a lokalizací
dotváří kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci
a obhospodařování přiléhajících pozemků ZPF. Rozsahem plochy odpovídají velikosti a
potřebám sídla. K návrhové ploše Z-VII s navrhovaným funkčním využitím „plochy občanského
vybavení Oh“ nelze souhlasné stanovisko ve smyslu ust. §5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF z
hlediska zájmů ochrany ZPF uplatnit. Tato plocha je situována uprostřed velkoplošně
obhospodařovaných zemědělských půdních bloků (dle evidence LPIS se jedná o půdní bloky
číslo 3301/6 a 3301/7), čímž narušuje jejich organizaci a obhospodařování, je tedy navržena
v rozporu se základní zásadou ochrany ZPF, tj. co nejméně narušovat organizaci a
obhospodařování pozemků zemědělského půdního fondu. Souhlasné stanovisko nelze ve
smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF z hlediska zájmů ochrany ZPF uplatnit ani k
zařazení pozemků parc. č. 1362/1 – 1362/12 v k. ú. Kotvrdovice do zastavěného území.
Všechny pozemky jsou v KN vedeny jako orná půda pod způsobem ochrany ZPF, přičemž
žádný z předmětných pozemků nemá návaznost na ostatní plochy zařazené do zastavěného
území dle ust. § 58 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
č. j. JMK 116528/2020, ze dne 19.08.2020:
Dne 15.07.2020 obdržel OŽP žádost Městského úřadu Blansko (dále jen „pořizovatel“) o
doplnění shora citovaného stanoviska k „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“ v bodě 1. tohoto
stanoviska.
Pořizovatel v žádosti uvádí:
„Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, který prostřednictvím oddělení územního
plánování a regionálního rozvoje pořizuje na žádost obce Kotvrdovice územně plánovací
dokumentaci, ve smyslu ustanovení §50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, oznámil společné jednání o návrhu Územního plánu
Kotvrdovice (dále „ÚP“). Do stanoveného termínu obdržel stanovisko Odboru životního
prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 24262/2020, Sp. zn. S-JMK
24101/2020 OŽP/Zlv, ze dne 10.02.2020, které obsahovalo dílčí nesouhlasné stanovisko k
návrhu ÚP Kotvrdovice z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo uplatněno nesouhlasné stanovisko Odboru
životního prostředí MěÚ Blansko č. j. MBK 9919/2020 z 18.02.2020 k návrhu plochy B Z-V
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(zastavitelná plocha bydlení o výměře 0,332 ha v údolní nivě Kotvrdovického potoka) a
nesouhlas s návrhem rezervní plochy bydlení R-II navazující na tuto plochu. Pořizovatel ve
spolupráci s určeným zastupitelem a po několika konzultacích obdržel od obce usnesení ZO
Kotvrdovice ze dne 22.06.2020, ze kterého vyplývá ze strany obce požadavek na akceptování
nesouhlasů dotčených orgánů, tedy požadavek na vypuštění plochy hřbitova Z-VII, dále
vypuštění plochy B Z-V a plochy rezervy R-II z návrhu ÚP Kotvrdovice s poznámkou, že obec
zadá Váš dopis č. j.: MBK 33281/2020 vyhledání plochy pro nový hřbitov samostatně mimo
koncepci územního plánu a do něj bude následně převzata prostřednictvím změny ÚP.
Oprava výroku a odůvodnění návrhu ÚP bude Pořizovatelem požadována po projektantovi ÚP
s tím, že oprava bude zřejmá v „Návrhu ÚP pro veřejné projednání“, ve kterém dojde ke
zvýraznění a barevnému odlišení opravených textů. plocha občanského vybavení Oh
(hřbitova), zastavitelná plocha bydlení Z-V i plocha rezervy R-II budou dle dohody vypuštěny
jak z grafické části, tak v příslušných kapitolách textu. Současně bude požadována oprava
SEA vyhodnocení dle požadavku:
1. Na str. 16 bude nahrazeno chybné uvedení názvu obce.
2. Na str. 30 v části „Kumulativní a synergické vlivy“ bude jednoznačně popsáno, jaké jevy jsou
hodnoceny.
Pozn.: Pořizovatel bude požadovat nad rámec požadavků i zohlednění nového právního
předpisu na úseku ochrany ZPF, týkající se vyhlášky č. 271/2019 Sb., která nabyla účinnosti
15.11.2019. Na základě výše uvedeného Vás žádáme o doplňující stanovisko k návrhu ÚP
Kotvrdovice z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve
znění pozdějších předpisů.“
Dne 07.08.2020 obdržel OŽP doplnění této žádosti. Pořizovatel doplňuje:
„Doplnění se vztahuje k nesouhlasu s vymezením zastavěného území, konkrétně k zařazení
pozemků parc. č. 1362/1 – 1362/12 v k. ú. Kotvrdovice do zastavěného území, s odůvodněním,
že všechny pozemky jsou k KN vedeny jako orná půda pod způsobem ochrany ZPF, přičemž
žádný z předmětných pozemků nemá návaznost na ostatní plochy zařazené do zastavěného
území dle ust. § 58 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Pořizovatel v rámci vyhodnocování tohoto nesouhlasu konzultoval danou problematiku s
Oddělením silničního hospodářství SÚ MěÚ Blansko, Stavebním úřadem ÚM Jedovnice a
starostou obce Kotvrdovice. Bylo zjištěno, že pozemek parc. č. 1362/1 (spolu s pozemky
234/109 a 234/78 v k. ú. Kotvrdovice) je součástí již zkolaudované komunikace (kolaudační
rozhodnutí vydal příslušný úřad pod č. j. SÚ SH KS 6/2020 – MBK 16521/Pa dne 24.3.2020)
a v současné době probíhá jeho vklad do katastru (potvrzeno starostou obce Kotvrdovice).
Pozemky parc. č. 1362/2 – 1362/12 jsou postupně zastavovány v souladu se změnou ÚPO
Kotvrdovice Ko3, která nabyla účinnosti 29.12.2016 a která navazuje na dostavěnou lokalitu
1/Br z platného územního plánu a rozšířila možnost výstavby rodinných domů jižním směrem.
K pěti novostavbám rodinných domů již bylo vydáno SÚ ÚM Jedovnice kolaudační rozhodnutí
(pozemky parc. č. 1362/2, 1362/4, 1362/7, 1362/11, 1362/12), další čtyři RD mají stavební
povolení (1362/3, 1362/8, 1362/9 a 1362/10) a intenzivně probíhá jejich výstavba s
předpokladem dokončení před vydáním nového ÚP. Zbývající 2 pozemky tvoří proluku.
Vzhledem k výše uvedenému se Pořizovatel domnívá, že vyhodnocení daného území
projektantem na místě samém jako území zastavěných stavebních pozemků, s jednou
stavební prolukou zahrnující 2 pozemky, a obklopené pozemní komunikací, ze které jsou
vjezdy na pozemky zastavěného území, lze hodnotit jako současně zastavěné území.
Odůvodnění vymezení hranice zastavěného území v dané části obce projektant doplnění do
příslušné kapitoly Odůvodnění ÚP. Projektant bude naopak vyzván k úpravě grafické části ÚP
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za účelem vymezení zastavěného území tak, aby zahrnovalo komunikaci na pozemku parc. č.
1362/1 v k. ú. Kotvrdovice, která pozemky staveb rodinných domů zpřístupňuje. Plocha
komunikace, která je nyní označená jako návrh veřejného prostranství Q, musí být v souladu
s ustanovením § 58 odst. 2 písm. c) zahrnuta rovněž do zastavěného území a v území
stabilizována jako plocha stávající nikoliv jako zastavitelná.“
Na základě výše uvedeného OŽP posoudil předložený upravený „Návrh územního plánu
Kotvrdovice“ z hlediska možných dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a doplňuje
své stanovisko č. j. JMK 24262/2020, ze dne 10.02.2020, v bodě 1., takto:
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“: OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF
krajského úřadu příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF posoudil předmětný
návrh změny územního plánu z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2
zákona o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko k vymezení zastavěného území
„Návrhu územního plánu Kotvrdovice“.
Plocha Z-VII, na kterou bylo v rámci společného jednání vydáno nesouhlasné stanovisko
orgánu ochrany ZPF, byla z dalšího projednávání vyřazena. Dále bylo v rámci dohodovacího
řízení krajskému úřadu zasláno doplnění odůvodnění vymezení zastavěného území s tím, že
toto doplnění bude zapracováno do „Návrhu územního plánu Kotvrdovice“. S přihlédnutím k
ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona lze na základě výše uvedeného, doplněného odůvodnění
a s ohledem na rozsah navrhovaného nezemědělského využití upravený „Návrh územního
plánu Kotvrdovice“ z hlediska zájmů ochrany ZPF akceptovat.
Vypořádání OŽP: Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě územního plánu v tom smyslu, že byla
podpořena ochrana ZPF, bere OŽP toto vyjádření pouze na vědomí.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JMK“), č. j.
KHSJM 06726/2020/BK/HOK, Sp. zn. S-KHSJM 01026/2020, ze dne 05.02.2020
Bez připomínek.
Vypořádání OŽP: Vzato na vědomí.

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, č. j. MBK 9919/2020, ze dne 18.02.2020, a
č. j. MBK 35692/2020, ze dne 29.07.2020
č. j. MBK 9919/2020, ze dne 18.02.2020:
„Z hlediska ochrany přírody ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme následující připomínky
1. Nesouhlasíme s návrhem zastavitelné plochy B Z–V o výměře 0,332 ha, protože se jedná
o území významného krajinného prvku (dále jen „VKP“) – údolní nivu Kotvrdovického potoka
– definovaného v § 3 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). VKP spjatým s vodním tokem je údolní niva jako typický
geomorfologický prvek pro nějž je charakteristické údolní rovinné dno vzniklé usazením
nivních sedimentů, resp. povodňových sedimentů, a specifický hydrologický režim.
Významnou funkcí údolní nivy je utváření typického vzhledu krajiny, který je tvořen mozaikou
ekosystémů s různou ekologickou stabilitou. Zákon stanoví, že užíváním VKP nesmí být
narušena jeho obnova a nesmí dojít k ohrožení či oslabení jeho stabilizační funkce v krajině.
Realizací staveb v tomto území by vedlo k nezvratné negativní změně tohoto prvku, proto
zdejší orgán ochrany přírody nesouhlasí s tímto záměrem.
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2. Nesouhlasíme s návrhem rezervy ploch bydlení označené jako R-II v ÚP Kotvrdovice.
Umístění plochy bydlení, rozšiřování urbanizovaných ploch do volné agrární krajiny lemované
Kotvrdovickým potokem a jeho údolní nivou, by v tomto území znamenalo negativní zásah do
krajinného rázu. Vyvýšená poloha dané lokality způsobuje, že se jedná o krajinný segment s
dalekým výhledem. Právě tato otevřenost vůči okolí činí tuto krajinu velmi snadno zranitelnou
jakoukoliv neuváženou stavbou. Jedná se o pohledově exponované území, kde by nová
výstavba znamenala porušení harmonického měřítka a vztahů v krajině. Umístěním staveb by
v této lokalitě znamenalo znepřístupnění plochy, uniformitu, omezení kontrastu vegetačních
ploch a změnu charakteru dané lokality.
K ostatním návrhům ÚP Kotvrdovice neuplatňujeme žádné připomínky.“
č. j. MBK 35692/2020, ze dne 29.07.2020:
„Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán
ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 75 odst. 1 písm. b) a c) zákona, Vám sděluje, že s
předloženým návrhem ÚP Kotvrdovice souhlasí, protože na základě vzájemné dohody s
Pořizovatelem ÚP Kotvrdovice došlo k vypuštění z návrhu ÚP Kotvrdovice plochy B Z-V a
plochy rezervy R-II. Důvodem ochrany dotčených lokalit je zachování a posílení VKP – údolní
nivy Kotvrdovického potoka a ochrana dochovaného krajinného rázu včetně krajinné zeleně v
předmětných lokalitách.“
Vypořádání OŽP: Vzhledem k tomu, že došlo k úpravě územního plánu v tom smyslu, že byla
podpořena ochrana přírody a krajiny, bere OŽP toto vyjádření pouze na vědomí.
Pan a paní V., dopis ze dne 16.02.2020
„1. V návrhu nového územního plánu jsou naše parcely č. 1257 a 1258 označeny jako veřejná
zeleň. Jedná se o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost. Pozemek
1257 je majiteli hospodářsky využíván, pravidelně sečen a bude do budoucna oplocen za
účelem chovu ovcí. Stejně bude naloženo i s parcelou 1258 a parcelou 1266. Je tedy
vyloučeno, aby parcely 1257 a 1258 byly v územním plánu označeny jako veřejná zeleň a je
nutno je opravit na plochy zemědělské – louky a krajinná zeleň, neboť se jedná o pozemky pro
hospodářské využití. Věříme, že k této záležitosti došlo nedopatřením, bez znalosti místních
poměrů a nikoliv záměrně.
2. V návrhu územního plánu je navrženo vybudování nové místní komunikace, označené jako
Z-VIII plocha dopravní infrastruktury D. Tato komunikace vede po parcele č. 1270 a návazně
se větví po naší parcele č. 1256 vlevo směrem k parcele č. 1252 a vpravo směrem ke hrázi
rybníka, tj. parcele č. 1259. Nesouhlasíme s tím, aby vpravo po parcele 1256 byla vybudována
místní komunikace pro průjezd vozidel, neboť tím dojde k výraznému narušení klidové zóny
zeleně. Vybudováním průjezdní komunikace přes naši parcelu č. 1256 směrem přes hráz
rybníka je zbytečné, přístupy stávající asfaltovou komunikací do přilehlých lokalit jsou
dostačující. Na jednu stranu je v celém návrhu územního plánu argumentováno ochranou
přírody a krajiny, přírodními biotopy apod., na druhou stranu je plánováno narušení klidové
zóny zeleně zbytečnou průjezdní komunikací?“
Vypořádání OŽP:
K bodu č. 1 připomínky je třeba prověřit typ vymezení plochy. Připomínka se netýká ochrany
životního prostředí, ale majetkových poměrů, které SEA stanovisko neřeší.
K bodu č. 2 připomínky OŽP uvádí, že jednou ze základních zásad ochrany životního prostředí
je ochrana zeleně. V připomínce autoři namítají, že plocha dopravy Z-VIII je vymezena přes
pozemek parc. č. 1256, který je v jejich vlastnictví. OŽP prověřoval tuto skutečnost a shledal,
že plocha dopravy Z-VIII je vymezena jako komunikace pro pěší na pozemku parc. č. 1058.
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Na pozemku parc. č. 1256 je vymezen návrh koridoru účelové komunikace K-VIII, který není
ve výkresech předložených ve společném jednání o návrhu ÚP Kotvrdovice takto označen.
Takto je označen pouze v SEA vyhodnocení. OŽP dále zjistil rozpor ve vymezení tohoto
koridoru v jednotlivých výkresech. Ve výkresu hlavním a koordinačním je koridor K-VIII
vymezen tak, že vede od jihu k severu po pozemku parc. č. 1270, částečně po pozemku parc.
č. 1270 a návazně se větví po pozemku parc. č. 1256 západním směrem k pozemku parc. č.
1252 a dále se větví východním směrem ke hrázi rybníka, tj. pozemku parc. č. 1259. Ve
výkrese veřejně prospěšných opatření je koridor vymezen tak, že vede od jihu k severu po
pozemku parc. č. 1270, částečně po pozemku parc. č. 1270 a návazně se větví po pozemku
parc. č. 1256 západním směrem k pozemku parc. č. 1252 ovšem východním směrem ke hrázi
rybníka, tj. pozemku parc. č. 1259 dále nevede. V takovém případě nelze posoudit vlivy tohoto
koridoru na životní prostředí nebo zdraví obyvatel a je třeba vyřadit tento koridor z dalšího
projednávání nebo znovu projednat. V tomto smyslu byl stanoven požadavek v SEA
stanovisku.

II.9 Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zohledněno
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „OŽP“) jako věcně a
místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. d) zákona vydal souhlasné
stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu
Kotvrdovice 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“), ve kterém uplatnil požadavky na řešení. Uplatněné požadavky byly vyhodnoceny
níže uvedeným způsobem:
Bod 1: „U všech ploch minimalizovat zábor ZPF“
V kapitole II.14 odůvodnění návrhu ÚP Kotvrdovice jsou vyhodnoceny jednotlivé zastavitelné
plochy z hlediska záborů zemědělské půdy. Plochy navržené územním plánem k vynětí ze
ZPF se nacházejí na půdách třídy ochrany III., IV. a V. V návrhu ÚP není navržena intenzita
využití budoucích stavebních pozemků. Konkrétní rozsah záborů zemědělské půdy bude
řešen následně v územním řízení o umístění staveb. Navíc budou vypuštěny zastavitelné
plochy Z-V a ZVII o záboru ZPF v rozsahu 1,67 ha.
Bod 2: „Z dalšího projednávání vyřadit plochu Z-V“
Zastavitelná plocha Z-V (bydlení B) bude v návrhu ÚP dle dohody s příslušným dotčeným
orgánem vyřazena.
Bod 3: „Z dalšího projednávání vyřadit plochu Z-VII“
Zastavitelná plocha Z-VII (občanské vybavení Oh – hřbitov) bude v návrhu ÚP dle dohody
s příslušným dotčeným orgánem vyřazena.
Bod 4: „Z dalšího projednávání vyřadit koridor K-VIII“
Návrh účelové komunikace K-VIII bude v návrhu ÚP vyřazen. Dle podkladů Pořizovatele tento
návrh nevychází z komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Kotvrdovice. Navrhované
řešení mělo pouze propojit účelové komunikace navržené v plánu společných zařízení KopÚ.
V místě navrhované účelové komunikace je navržena i část kabelu VN, který má být dle
kapitoly I.4.2.1 výrokové části návrhu ÚP výhledově určen pro zásobování elektrickou energií
rezervní plochy R-II. Tato rezervní plocha však rovněž bude v návrhu ÚP vyřazena. Možná
potřeba propojení trafostanic kabelem VN a zásobování nové lokality bydlení elektrickou
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energií může být prověřena výhledově změnou ÚP po vyčerpání aktuálně navrhovaných
zastavitelných ploch.

II.10 Vyhodnocení splnění požadavků zadání, popřípadě vyhodnocení souladu
II.10.1 Vyhodnocení splnění požadavků zadání
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Kotvrdovice na zasedání zastupitelstva obce
konaném dne 2. 1. 2019 usnesením číslo 19.1.5. Požadavky uvedené v Zadání byly splněny.
Požadavky vyplývající ze zadání

Řešení

Požadavky vyplývající z politiky územního Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
rozvoje, územně plánovací dokumentace kapitolách.
vydané krajem, případně dalších dokumentů
Jedná se především o požadavek na
vymezení koridoru TEE19 TS 110/22 kV:
Rozstání (Olomoucký kraj) + napojení
novým vedením na síť 110 kV.
Požadavky na řešení vyplývající z územně
analytických podkladů, zejména z problémů
určených k řešení v ÚPD a z doplňujících
průzkumů a rozborů

Bylo respektováno a řešeno v jednotlivých
kapitolách. Podmínky využití ploch
podporují rozvoj podnikatelských aktivit i
v rámci ploch bydlení. V ploše bydlení
navržené v blízkosti výrobního areálu e
navržena zeleň s izolační funkcí.
Rekultivace bývalé skládky je navržena.
Požadavek na záměr vymezení koridoru pro
výstavbu vedení VVN 110 kV, vycházející
z ÚAP JMK (TEE 19) byl respektován.

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

Bylo respektováno, byly stanoveny
podmínky pro využití ploch s rozdílným
způsobem využití s určením převažujícího
účelu využití a rovněž byly vyhodnoceny
předpokládané důsledky navrhovaného
řešení na ZPF. Byly prověřeny a
zapracovány požadavky s výjimkou řešení
závady na silnici II/379. Závada je takového
charakteru, že její řešení nevyžaduje plošné
nároky. Z hlediska zachování urbanistické
struktury je vhodné řešit závadu především
dopravním řešením.

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

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

Požadavky na úpravy v krajině byly v
územním plánu řešeny, prvky ÚSES byly
vymezeny a koordinovány v širším území.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot
území

Hodnoty byly respektovány a jejich ochrana
podpořena návrhem podmínek využití.

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

Na základě požadavku obce byly vymezeny
dvě územní rezervy, která představují směr
budoucího rozvoje obce v oblasti bydlení.
Důvodem tohoto vymezení je potřeba
zakotvení budoucího rozvoje v návaznosti
na zastavitelnou plochu Z-I.

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

Byly vymezeny veřejně prospěšné stavby
s předkupním právem obce a veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření, pro která lze práva k pozemkům a
stavbám vyvlastnit.

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

Je vymezena plocha, ve které je prověření
změn jejího využití územní studií
podmínkou pro rozhodování. Jedná se o
plochu zastavitelnou Z-I, z důvodu její
rozlohy.

Požadavky na zpracování variant řešení

Nebylo požadováno.

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

Bylo respektováno.

Požadavky na vyhodnocení
předpokládaných vlivů územního plánu na
udržitelný rozvoj území

Bylo respektováno. Je uvedeno v příloze.

II.10.2 Vyhodnocení souhlasu se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a
podmínkami k její úpravě v případě postupu podle § 51 odst. 2 SZ
Vypracování varianty řešení nebylo požadováno. Návrh ÚP byl vypracován invariantně.
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II.10.3 Vyhodnocení souhlasu s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v
případě postupu podle § 51 odst. 3 SZ
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP dle postupu podle § 51 odst.3) stavebního zákona nebyly
zpracovány.

II.10.4 Vyhodnocení souhlasu s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě
postupu podle § 54 odst. 3 SZ
Pokyny pro zpracování návrhu ÚP dle postupu podle § 51 odst.3) stavebního zákona nebyly
zpracovány.

II.10.5 Vyhodnocení nových požadavků a připomínek po společném jednání
Požadavky na úpravu návrhu ÚP na základě „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
Územního plánu Kotvrdovice po společném jednání dle §51 stavebního zákona“ byly beze
zbytku respektovány a zapracovány. Všechny změny v textové části ÚP byly v dokumentaci
určené k veřejnému projednání vyznačeny barevně.
Změny ve výkresové části z důvodu přehlednosti a jednoznačnosti výroku odlišeny nebyly,
všechny však byly provedeny dle pokynů.

II.10.6 Vyhodnocení návrhu po veřejném projednání a úpravy k opakovanému
veřejnému projednání
Požadavky na úpravu návrhu ÚP na základě „Vyhodnocení výsledků projednání návrhu
Územního plánu Kotvrdovice po veřejném projednání dle §53 stavebního zákona“ byly
s jednou výjimkou respektovány a zapracovány. Všechny změny v textové části ÚP byly
v dokumentaci určené k veřejnému projednání vyznačeny barevně.
Změny ve výkresové části z důvodu přehlednosti a jednoznačnosti výroku odlišeny nebyly,
všechny však byly provedeny dle pokynů.
Přehled požadovaných úprav s řešením:
Požadavek

Řešení

Vypuštění plochy Z-VII z textu na str. 13 Vypuštěno v textové části.
(tabulka s přehledem ploch)
Vypuštění
navrženého
veřejného Vypuštěno v textové i grafické části.
prostranství na pozemku p.č. 1363/7 v k.ú.
Kotvrdovice z veřejně prospěšných staveb.
Zrušení návrhu veřejného prostranství na Úpravy byly provedeny v grafické i textové
pozemku p.č. 1337 v k.ú. Kotvrdovice a části (změna rozlohy plochy Z-IV a
posunutí návrhu trasy vodovodu.
předpokládaného záboru ZPF).
Územní plán Kotvrdovice
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Zařazení pozemků p.č. 430/1 a 430/2 v k.ú. Úpravy týkající se zařazení zmíněných
Kotvrdovice do stabilizovaných ploch bydlení pozemků byly provedeny v grafické části
a doplnění vedení kanalizace.
výroku.
Vedení kanalizace bylo doplněno do výkresu
Schéma technické infrastruktury.
Oprava trasy vodoteče podél pozemků dle Trasa vodoteče je převzata z ÚAP ORP
Blansko. Není v kompetenci zpracovatele
skutečného stavu.
ÚP revidovat tuto trasu. Zákres vodotečí je
součástí koordinačního výkresu, má tedy
pouze informativní charakter bez dopadu na
výrokovou část ÚP. Toto řešení bylo
odsouhlaseno obcí.
Změna funkčního využití pozemků p.č. Úpravy byly provedeny v grafické i textové
234/45, 234/62 – 234/69 v k.ú. Kotvrdovice části (doplnění podmínek využití ploch Z z plochy bydlení na plochy zeleně plochy veřejné zeleně).
s možností výstavby zahrádkářských a
chovatelských zařízení.
Zařazení objektu na pozemku p.č. 1276 v Úpravy týkající se zařazení zmíněného
k.ú. Kotvrdovice do ploch občanského pozemku byly provedeny v grafické části.
vybavení.
Doplnění podmínek využití ploch Ri

Doplněno v textové části, v kap. I.6.

II.11 Odůvodnění navrhovaného věcného řešení
II.11.1 Vymezení zastavěného území
Při vymezování zastavěného území bylo postupováno dle § 58 zákona č. 183/2006 Sb. v
platném znění. Zastavěné území bylo vymezeno k 15. 11. 2019 a vyznačeno ve všech
výkresech grafické části.
Do zastavěného území byla rovněž zahrnuta část území sousedící se severním okrajem
navržené zastavitelné plochy Z-I. Jedná se o lokalitu s probíhající výstavbou v nově vzniklé
ulici. Pozemky parc. č. 1362/2 – 1362/12 jsou postupně zastavovány v souladu se změnou
ÚPO Kotvrdovice Ko3, která nabyla účinnosti 29.12.2016 a která navazuje na dostavěnou
lokalitu 1/Br z platného územního plánu a rozšířila možnost výstavby rodinných domů jižním
směrem. K pěti novostavbám rodinných domů již bylo vydáno SÚ ÚM Jedovnice kolaudační
rozhodnutí (pozemky parc.č 1362/2, 1362/4, 1362/7, 1362/11, 1362/12), další čtyři RD mají
stavební povolení (1362/3, 1362/8, 1362/9 a 1362/10) a intenzivně probíhá jejich výstavba s
předpokladem dokončení před vydáním nového ÚP. Zbývající 2 pozemky tvoří proluku.
Pozemek parc.č. 1362/1 (spolu s pozemky 234/109 a 234/78 v k.ú. Kotvrdovice) je součástí
již zkolaudované komunikace (kolaudační rozhodnutí vydal příslušný úřad pod č.j. SÚ SH KS
6/2020 – MBK 16521/2020/Pa dne 24.3.2020) a v době projednání návrhu ÚP probíhá jeho
vklad do katastru. Tato komunikace, která byla v návrhu ÚP pro společné jednání označená
jako návrh veřejného prostranství Q, byla v souladu s ustanovením §58, odst.2 písm.c) na a
základě požadavku vzešlého z projednání ÚP rovněž zahrnuta do zastavěného území a v
území stabilizována jako plocha stávající nikoliv jako zastavitelná.
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II.11.2 Zdůvodnění koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot
V obci se nenacházejí žádné státem chráněné kulturní památky.
Územní plán respektuje památky místního významu neboli objekty přispívající k identitě území
(drobné sakrální stavby např. kříže, boží muka, památníky, pomníky, sochy, objekty místního
lidového stavitelství).
Územní plán vymezuje dvě urbanisticky významná území, zahrnující historický střed obce –
náves se statky a soubor objektů v místě bývalého dvora, které je charakterizováno úzkými
uličkami a objekty vymezujícími veřejný prostor. Pro ochranu těchto území jsou navrženy
podmínky.
V řešeném území se dále nacházejí lokality – území s archeologickými nálezy.
V případě jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich
investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době
přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AVČR, Brno a uzavřít v
dostatečném předstihu před vlastním zahájením prací smlouvu o podmínkách provedení
záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění arch. výzkumů.
Dále byly respektovány přírodní hodnoty s legislativní ochranou, tedy VKP ze zákona.

II.11.3 Zdůvodnění urbanistická koncepce
Územní plán vymezuje tyto rozvojové lokality:
Z-I (plochy bydlení B a plochy veřejných prostranství Q)
Zastavitelná plocha se nachází na území obklopeném ze tří stran stávající zástavbou. Severní
hranice plochy navazuje na rozvojovou lokalitu, kde je v současnosti již zástavba realizována.
Území je dlouhodobě uvažováno jako hlavní plocha pro rozvoj obce v oblasti bydlení a jeho
postupné zastavění je z urbanistického hlediska logickým krokem k vytvoření stabilizovaného
územního celku.
Vzhledem k rozsáhlosti plochy a potřebě vymezení veřejných prostranství v souladu s platnou
legislativou, je využití této plochy podmíněno zpracování územní studie US-I. Předmětem
studie by měl být návrh dopravního řešení, organizace veřejného prostoru včetně návrhu
veřejných prostranství za účelem rekreace místních obyvatel, návrh parcelace, návrh opatření
řešící blízkost výrobního areálu (návrh zeleně), návrh plošných a prostorových podmínek pro
novou zástavbu v souladu s ochranou krajinného rázu, návrh podmínek pro umísťování
oplocení, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, případně veřejného mobiliáře. Územní studie
stanoví etapizaci výstavby.
Severní část plochy je součástí návrhu plochy pro bydlení, vymezené platným územním
plánem (Změna Ko3 ÚP Kotvrdovice).
Předpokládaná kapacita plochy: 42 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany IV.
Rozloha plochy je 6,803 ha.
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Z-II (plocha bydlení B)
Tato zastavitelná plocha je obklopena stávající zástavbou a je přístupná ze
současného veřejného prostranství. Je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Návrh
této zastavitelné plochy je odůvodněn snahou obce o podporu zájmu o bydlení nabídkou více
lokalit k zástavbě a tím o získání nových obyvatel v produktivním věku, především mladých
rodin. Je ve veřejném zájmu obce podporovat tyto konkrétní požadavky svých občanů, pokud
je zamýšlená zástavba v logické návaznosti na zástavbu stávající a je technicky dobře
proveditelná z důvodů existujících komunikací i technických sítí.
Tato plocha není součástí platného územního plánu.
Předpokládaná kapacita plochy: 1 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,420 ha.
Z-III (plocha bydlení B a plocha veřejných prostranství Q)
Navržená plocha je převedena z návrhových ploch Br uvedených ve stávajícím územím plánu.
Je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Součástí zastavitelné plochy je navržené
veřejné prostranství pro umístění místní komunikace v místě stávající nezpevněné účelové
komunikace. I zde platí, že důvodem k návrhu plochy je potřeba obce nabídnout potenciálním
obyvatelům více alternativ k výstavbě rodinného domu a tím dlouhodobě stabilizovat počet
obyvatel.
Předpokládaná kapacita plochy: 1 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,240 ha.
Z-IV (plocha bydlení B a plocha veřejných prostranství Q)
Zastavitelná plocha navazuje na stávající zástavbu na okraji zastavěného území, která vznikla
u bývalé záhumení cesty. Tato plocha, umožňující výstavbu jednoho rodinného domu, tvoří
druhou stranu nově vzniklé krátké ulice. Také zde je důvodem k návrhu plochy potřeba obce
stabilizovat počet obyvatel díky možnosti nabídnout potenciálním obyvatelům více alternativ
k výstavbě rodinného domu.
Předpokládaná kapacita plochy: 1 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,144 ha.
Z-VI (plochy výroba a skladování - drobná výroba Vd a plocha veřejných prostranství
Q)
Jižní část plochy (jižně od komunikace) je již součástí platného územního plánu. Část původně
navržené plochy určené pro výrobu je zastavěna, v návrhu je ponechána zbývající část.
Severní část zastavitelné plochy (severně od komunikace) je určena k umístění sběrného
dvora. Realizace tohoto zařízení je ve veřejném zájmu obce.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
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Rozloha plochy je 5,273 ha.
Z-VIII (plocha dopravní infrastruktury - D)
Návrh plochy vychází z potřeby vybudování bezpečné pěší komunikace mezi obcemi Krasová
a Kotvrdovice. V rámci navržené plochy je možné kromě chodníku umístit také doprovodnou
zeleň a mobiliář.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,310 ha.
P-I (plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost Ov)
Plocha přestavby se nachází v centru obce v blízkosti hlavních objektů občanské vybavenosti.
Jedná se o pozemek původního statku, typického pro tuto obec. Záměrem obce je využít
plochu pro veřejnou vybavenost - výstavbu objektu polyfunkčního charakteru.
Rozloha plochy je 0,474 ha.
P-II (plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost Ov)
Plocha přestavby P-II je určena k výstavbě objektu hasičské zbrojnice. V současnosti se zde
nenachází žádný objekt, část území zabírá pouze zpevněná plocha.
Rozloha plochy je 0,116 ha.
P-III (plochy bydlení - B)
Plocha přestavby P-III je určena ke změně části rekreační lokality na plochy k výstavbě RD.
Rozloha plochy je 0,085 ha.

II.11.4 Zdůvodnění koncepce veřejné infrastruktury
Koncepce dopravní infrastruktury
Doprava
Katastrálním územím obce Kotvrdovice prochází silnice:
II/378

Drahany - Rozstání - Kotvrdovice

II/379

Velká Bíteš – Tišnov – Blansko - Vyškov

III/37362

Vilémovice – Krasová - Kotvrdovice

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u silnice II/379 a II/378 asi 7,0 m a
je tvořena starším asfaltovým betonem.
Průtah obcí silnice II/379 je v centrální části stavebně odlišen v typu MO2 10/7,5/50, když
prostorové uspořádání okolní zástavby umožňuje spojité úpravy v celé délce.
Silnice III/37362 má konstrukci z penetračního makadamu a nátěru o šířce 6,0 až 6,5 m.
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Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích
intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace
dopravy dopravním značením. Existující dopravní závady jsou navrženy řešit. Dopravní
závady jsou vymezeny.
Sčítání dopravy
Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2016 na silnici II/378 bylo provedeno v profilu 6-5697,
na silnici II/379 v profilu 6-1430.
Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2010 na silnici III/37362 (v roce 2016 nebylo prováděno)
bylo provedeno v profilu 6-5868.
Požadavky na výhledové řešení silniční sítě
Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných
správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě pouze
odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách,
požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování
místních komunikací.
Dopravní závady a jejich řešení:
DZ 1
Popis: nevyhovující technické parametry (šířkové i směrové uspořádání) odbočení z II/379 (U
kapličky) na MK
Řešení: Stavebně-technické řešení je vzhledem k okolní zástavbě a členitému terénu velmi
omezené, ale možné v rámci vymezených ploch veřejných prostranství, bez nároku na
vymezení dalších ploch.
DZ 2
Popis: Nevyhovující šířkové poměry na MK.
Řešení: Stavebně-technické řešení je možné v parametrech MO 10/6,5/30, v rámci
vymezených ploch veřejných prostranství, bez nároku na vymezení dalších ploch.
DZ 3
Popis: Nevyhovující rozhledové a výškové poměry na křižovatce silnic II/379 a III/37362.
Řešení: Stavebně-technické řešení je problematické, není řešitelné ÚP, doporučeno řešit
dopravním značením.
DZ 4
Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na křižovatce silnice II/379 a MK.
Řešení: Stavebně-technické řešení je problematické, není řešitelné ÚP, doporučeno řešit
dopravním značením.
DZ 5
Popis: Nevyhovující šířka a konstrukce MK (pod 3,5 m) ve starší zástavbě
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Řešení: Provedení stavebních úprav je vzhledem k nedostatečné šířce mezi okolní zástavbou
obtížné, není řešitelné ÚP, doporučeno řešit dopravním značením, případně organizačně.
DZ 6
Popis: Nevyhovující technický stav účelových komunikací včetně cyklistických tras.
Řešení: Stavebně-technické řešení, není předmětem ÚP.
DZ 7
Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnice na přilehlé pozemky - závada se opakuje.
Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na
silnici v délce min. 20m, není předmětem ÚP.
Kategorizace silnic
Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" se mimo
zastavěné území předpokládají úpravy silnic II/378 a II/379 v kategorii S 7,5/70 (resp.
S 7,5/60)., silnice III/37362 v kategorii S 6,5/60 (resp. S 6,5/50).
V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních
komunikací“zařazen silniční průtah II/379 ve funkční skupině B (sběrná), které odpovídá typ
MS2 10/7,5/50. Požadovaný stav je na celém průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou
označeny
Ochranné pásmo u silnic II. a III. třídy činí 15 m od osy vozovky mimo souvisle zastavěné
území.
Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007,
kap.5.2.9.2.
Síť místních komunikací
Funkční skupiny místních komunikací nejsou navrženy.
Doporučeno je do funkční skupiny C navrhnout:
MK od kapličky u II/379 po průmyslový areál na jihozápadě katastru + nová výstavba
MK od II/379 po letiště
Většinu MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U
zklidněných MK ve staré zástavbě je nevyhovující zejména šířkové uspořádání (šířka pod 3,5
m je označena jako DZ 5) tak částečně technický stav konstrukce vozovky.
Úpravy konstrukce vozovky jsou možné (v závislosti na finančních možnostech), šířkové jsou
výrazně limitovány okolní zástavbou a členitým terénem.
Nově navržené objekty/plochy obytné zástavby lze obsluhovat ze stávající silnice resp. MK
funkční skupiny C.
Doprava v klidu
S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle ČSN
73 6110 problematický, parkovací plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých
objektů.
Územní plán Kotvrdovice
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Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní
stupeň
automobilizace

velikost sídel.
(počet obyvatel)

útvaru Index dostupnosti

2,5

do 20 000

1

1

1

1

výsledný koeficient

1,0

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce (1)
druh objektu

účel.jed./1stání

potřeba stání skutečný stav
redukovaná

kaple

Sedadla -8

6

Základní škola

5 žáků/ 4 zaměstnanci 7

8

MŠ škola

5 žáků/ 4 zaměstnanci 5

8

OÚ

25 m

Knihovna

25 m

Obchod COOP

100 m

LIGHTRONIC

4 zaměstnanci

Pošta

30 m

Hostinec U Surfu

15 náves

2

6

MK

2

4

MK

4

8*sdílené

4

8*sdílené

2

2

6-8 m2

10

15 náves

Bufík U dědy Surfíka

6-8 m2

4

15 náves

Hostinec U Pásků

6-8 m2

8

ne

Orel

6-8 m2

10

8**sdílené

hřiště

10 návštěvníků

8

8**sdílené

Ševčík – vod. zařízení

4 zaměstnanci

8

v areálu
20 u MK - neupraveno

KTK Blansko

4 zaměstnanci

8

v areálu

Autovrakoviště

4 zaměstnanci

4

v areálu a u II/379

2

2

Veřejná hromadná doprava osob
Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální
a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.
Strana 114

Územní plán Kotvrdovice

+

Autobusová doprava:
V katastru obce se nachází čtyři zastávky HD, všechny u průtahu II/379. Pro dopravní
obsluhu obce má největší význam zastávka Kotvrdovice žleb v centru obce.
Docházkové vzdálenosti pro obytnou zástavbu v jižní části obce přesahují doporučenou
hodnotu (500 m chůze).
Otáčení autobusů veřejné linkové dopravy v obci je uskutečnitelné v rámci stávajících ploch
veřejných prostranství v prostoru návsi – centra obce (zastávka Kotvrdovice, žleb).
Železniční doprava:
Katastrem obce neprochází trať ČD, nejbližší vlaková stanice Blansko-Macocha na trati ČD
260 je od obce vzdálená zhruba 13 km po II/379.
Letecká doprava
Letiště Kotvrdovice slouží převážně rekreační dopravě.
Účelová doprava
Účelové komunikace v katastru slouží lednímu a zemědělskému hospodářství. K dopravní
obsluze přilehlých polí slouží polní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou pouze lehce
zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Jejich další
rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů (šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné
odvodnění) je závislé na jejich dalším využití. Napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 7.
Pěší a cyklistická doprava
Pěší trasy
Samostatné chodníky /pěší stezky se v obci (s výjimkou oblasti návsi) nevyskytují.
U MK ve funkční skupině D 1 ve starší zástavbě chodníky nejsou, což vzhledem k jejich
zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.
Navržena je komunikace pro pěší podél silnice silnice III/37362 do Krasové.
Katastrem obce vede značená turistická cesta:
zelená: Senetářov - Zálomí rozc. – Lipovec.
Cyklistická doprava
Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu kopcovitému terénu a turistické atraktivitě
Moravského Krasu, s ohledem na nízké zátěže automobilové dopravy v řešeném území je
možno ji vést společně s touto dopravou také po silnicích druhých a třetích tříd, místních a
především účelových komunikacích.
Na katastru obce se nacházejí značené cyklotrasy 507 (a, b), 5079 a 5079 B (DZ 6).
Vliv dopravy na životní prostředí
Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena výpočtem podél průtahu všech
silnic zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5 m
nad terénem.
Územní plán Kotvrdovice
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Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru jsou stanoveny ve smyslu
Nařízení vlády ze dne 3. října 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Podle tohoto předpisu je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním
prostoru pro účely územního plánování po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č. 3
je v okolí průtahu silnic I a II třídy nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní
hladina Ldvn stanovena na 65 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 55 dB, u
silnic III. třídy potom 60 resp. 50 dB.
Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.
označení
komunikace

LAeq,16h dB(A)2019

LAeq,8h dB(A)2019

I(65/55)
2019(m)

II/378

59,7

52,7

5/10

5/10

1/6

1/5

II/379
označení
komunikace

LAeq,16h dB(A)2019

III/37362

LAeq,8h dB(A)2019

I(60/50)
2019(m)

dB(A)- I(65/55) dB(A)2040 (m)

dB(A)- I(60/50) dB(A)2040 (m)

1/5

1/5

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční
dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a Ing. Liborem Ládyšem - Praha 2011.
Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit podrobnějším rozborem a hlukovou
studií.
Koncepce technické infrastruktury
Většina technické infrastruktury je liniového charakteru, což představuje nadzemní a podzemní
sítě. Pro tuto strukturu nejsou vymezeny žádné plochy určené hlavním využitím pro vedení
sítí. Plochy technické infrastruktury jsou určeny pro umístění objektů technického vybavení.
V řešeném území jsou vymezeny plochy pro stávající vodojem a čistírny odpadních vod..
Stávající trasy technických sítí ve výkresové části ÚP byly převzaty z poskytnutých podkladů
zpracovaných ÚAP. Tyto byly upřesněny v rámci terénních průzkumů a dalších dostupných
informačních zdrojů a odpovídají věcnému umístění.
Zásobování elektrickou energií
Návrh ÚP respektuje trasy stávajících vedení všech napěťových úrovní.
Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 110 kV. V budoucnu se neuvažuje
s výstavbou vedení a zařízení distribuční sítě této napěťové hladiny.
Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce
zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 107 a VN č. 127 a že v zásadě
zůstane i základní konfigurace sítě vč. přípojek k transformačním stanicím. Při realizaci
navrhovaných rozvojových záměrů obce v návrhovém období bude nutné postupně podle
vyvolané potřeby na zajištění výkonu v daných lokalitách provést úpravy u stávajících
distribučních trafostanic v území a to převážně výměnu strojů za větší výkonové jednotky,
případně jejich přebudování na kioskové trafostanice, napájené kabelovým vedením VN, dále
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o úpravy vývodů NN, provedení nových sekundárních napáječů, případně přesměrování
napájení sítě z jednotlivých TS.
Síť NN v obci je napájená ze dvou venkovních trafostanic DTS Obec a DTS Horní konec.
Trafostanice jsou v dobrém stavu.
Rozvody NN jsou po rekonstrukci v roce 2015 v provedení zemními kabely.
Předpokládaný příkon území
1. bytový fond-stávající

156 b.j.
30 b.j. – celkem 186 b.j. x2,1 kW =91 kW

-návrh
2. nebytové odběry – OV, komunální sféra,drobné
podnik. aktivity, služby,

186 b.j. x 0,35 kW =

65 kW

3. podnikat. aktivity-výroba, zem. farma,živnosti,
agroturistika,atp.-napojeno z DTS
(odb. odhad-předpokl. rozvoj.)

80 kW

____________________________________________________________________
celková potřeba příkonu pro řešené území

536 kW

Z toho vlastní obce pro zajištění z DTS

536 kW

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem stanic:
T = 536/(0,95x0,8x400) = 1,76 tedy 2 trafostanice dimenze do 400 kVA.
Stávající počet distribučních stanic 2.
Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních stanic je schopen krýt potřebu příkonu
v návrhovém období.
Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů obce v návrhovém období bude nutné
postupně podle vyvolané potřeby na zajištění výkonu v daných lokalitách provést případné
Řešeným územím neprochází vedení napěťové hladiny 110 kV. V budoucnu se uvažuje
s výstavbou vedení a zařízení distribuční sítě této napěťové hladiny. Jedná se o dvojité vedení
110kV Blansko – Rozstání, kde se uvažuje o vybudování transformace 110/22kV a posílení
distribuční sítě 22kV Koridor vedení 2x110kV byl do situace zakreslen dle ZÚR JMK.
Je předpoklad, že i ve výhledu bude potřebný výkon pro obec a řešené katastrální území obce
zajišťován ze stávající distribuční soustavy - z vedení VN č. 127 převážně, případně VN č.
107, které prochází řešeným územím severně od VN127. V zásadě zůstane i základní
konfigurace sítě vč. přípojek k transformačním stanicím. Při realizaci navrhovaných
rozvojových záměrů obce v návrhovém období bude nutné postupně podle vyvolané potřeby
na zajištění výkonu v daných lokalitách provést přeložky stávajících přípojek VN, které vedou
přes návrhové plochy a úpravy u stávajících distribučních trafostanic v území a to převážně
výměnu strojů za větší výkonové jednotky, případně jejich přebudování na kioskové
trafostanice, napájené kabelovým vedením VN. Rovněž je nutné provést úpravy vývodů NN,
provedení nových sekundárních napáječů, případně přesměrování napájení sítě z jednotlivých
TS.
Územní plán Kotvrdovice

Strana 117

Síť NN v obci je napájená ze sedmi distribučních trafostanic. Trafostanice jsou na betonových
sloupech, jedna příhradová, napojené na venkovní vedení i kioskové připojené kabelem VN,
celkově jsou trafostanice v dobrém stavu.
Rozvody NN jsou v provedení venkovním vedením na betonových sloupech, vodiče AlFe,
v nové zástavbě v provedení zemními kabely.
Předpokládaný příkon území
1. bytový fond-stávající

305 b. j.
45 b. j. – celkem 350 b. j. x 2,1 kW

-návrh

=

735 kW

2. nebytové odběry – OV, komunální sféra,drobné
podnik. aktivity, služby,

350 b. j. x 0,35 kW =

123 kW

3. podnikat. aktivity-výroba, zem. farma,živnosti,
agroturistika,atp.-napojeno z DTS
(odb. odhad-předpokl. rozvoj.)

680 kW

____________________________________________________________________
celková potřeba příkonu pro řešené území
Z toho vlastní obce pro zajištění z DTS

1838 kW
1538 kW

Tento příkon bude zajištěn následujícím počtem stanic:
T = 1538/(0,95x0,8x400) = 5,06 tedy 6 trafostanice dimenze do 400 kVA.
Stávající počet distribučních stanic 7.
Z uvedeného plyne, že stávající počet distribučních stanic je schopen krýt potřebu příkonu
v návrhovém období.

Při realizaci navrhovaných rozvojových záměrů obce v návrhovém období bude nutné
postupně podle vyvolané potřeby na zajištění výkonu v daných lokalitách provést případné
úpravy u stávajících distribučních trafostanic v území.
Elektronická komunikační zařízení
Dálkové kabely
V katastrálním území obce prochází dálkový optický kabel.
Telefonní zařízení - přístupová síť
Ze spojových zařízení je v obci vybudovaná účastnická telefonní síť, která je ve správě CETIN.

Strana 118

Územní plán Kotvrdovice

Výhledově, v návaznosti na realizaci výstavby v nově navrhovaných lokalitách, bude místní
účastnická síť podle potřeby a požadavků na zřízení nových účastnických stanic operativně
rozšiřována navázáním na stávající stav.
Kromě místní sítě, přípojného kabelu a ústředny nemají spoje - CETIN a.s. v k.ú. obce žádná
další zařízení a ani v dalším období s jinými aktivitami neuvažují.
Mobilní telefonní síť
Kromě pevné telekomunikační sítě ve správě CETIN a.s. je území pokryto signálem mobilní
telefonní sítě GSM.
Účelová spojová zařízení:
Radiokomunikace
Řešeným územím prochází stávající RR spoje Českých radiokomunikací (ČRa) Praha
v několika trasách a dále východ – západ RR spoj T-Mobile Czech Republic, a.s.

Zásobování plynem
Zásobování obce
Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství ZP vyplývající z návrhu ÚP lze zajistit
prostřednictvím stávající sítě v obci po jejím rozšíření do příslušných lokalit případně
k jednotlivým odběratelům. Systém zásobování obce je vyhovující kapacitně i po technické
stránce.
Stav plynofikace
Obec je v celém rozsahu plynofikována. Je zásobována zemním plynem z VTL plynovodu DN
150, PN 40, Moravský Kras. Rozvody jsou provedeny středotlakým potrubím. Na stávající
plynovodní síť obce je napojena obec Krasová. V území se nachází regulační stanice VTL RS
Kotvrdovice 1200 m3/h. Případné zvýšené nároky na odběr plynu, které budou převyšovat
stávající výkon regulační stanice, budou pokryty zvýšením výkonu této regulační stanice
v rámci stávajícího areálu.

Zásobování vodou
Obec Kotvrdovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a
obcí Blansko, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.
Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jedovnice.
Pro zásobení obce slouží prameniště Jedovnice zahrnující několik samostatných zdrojů.
Ochranná pásma těchto zdrojů nezasahují do k.ú. Kotvrdovice. Stávající zdroje jsou
vyhovující pro zásobování pitnou vodou i v případě předpokládaného rozvoje bydlení v obci.
Voda z prameniště je čerpána výtlačným řadem do vodojemu Jedovnice – Větřák o objemu 2
x 250 m3, s max. hladinou 512,35 m n.m., dále je čerpána do VDJ Kotvrdovice 2x 250 m3,
s max. hladinou 569,00 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou gravitačně zásobovány obce
Kotvrdovice a Krasová.
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Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, ale
vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním
plánem obce. Je navržena částečná rekonstrukce přívodných řadů. Pro zajištění lepších
tlakových poměrů pro zástavbu v horní části obce je navržen zásobovací řad HDPE DE110,
dl.640 m. Tento řad je na začátku napojen na trubní vystrojení v armaturní komoře stávajícího
VDJ Kotvrdovice. V armaturní komoře se řad napojí na nově navrhovaný výtlačný řad do nově
navrhovaného VDJ Kojál. Nově nainstalovaná čerpací stanice bude udržovat tlak v potrubí
zásobovacího řadu, resp. v rozvodné síti obce na požadované hodnotě tlaku. Tímto
technickým opatřením dojde rozdělení stávající vodovodní sítě v obci na dvě tlaková pásma.
Zdrojem skupinového vodovodu (SV) Jedovnice, ze kterého je obec Jedovnice zásobena
pitnou vodou, jsou zdroje podzemní vody – vrty HV 103, 104 a vrtané studny JV 6 a JV 7
s celkovou vydatností Q = 17,50 l/s, přičemž voda z vrtu JV 7 nesplňuje limity ukazatelů
hodnot Fe a Mn a je upravována na ÚV Jedovnice s Q = 8,0 l/s.
Ve stávajícím území, v blízkosti vrtu JV14 s ČS, je navrženo provedení nového vrtu HV -1-17,
o předpokládané vydatnosti Q=8 l/s, včetně výtlačného řadu HDPE DE90, dl. 100 m.
V případě nedostatku pitné vody ze zdrojů SV Jedovnice bude možná dotace ze SV Blansko.
Skupinový vodovod Jedovnice - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
dle PRVK Jihomoravského kraje
103-Sk.vod. Jedovnice
(číslo a název vodovodu)
2014
2015
Qp
Qd
Qp
Qd

2013
Qp

Qd

2015n
Qp

2025
Qd

Qp

Qd

celková potřeba vody
celková vydatnost zdrojů

691

920

701

932

710

945

634

850

698

935

1 806

1 806

1 806

1 806

1 806

1 806

1 806

1 806

1 806

1 806

Rozdíl [m3/d]

1 115

886

1 105

874

1 096

861

1 172

955

1 108

870

voda převzatá ( odkud)
voda předaná* do sk. vod. č.106 Němčice
bilance

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-119

-161

-119

-161

-120

-162

-119

-161

-120

-162

996

725

986

712

976

699

1 052

794

988

708

obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.013.01 - Jedovnice

470

611

477

620

483

628

367

477

404

525

0621.001.014.01 - Kotvrdovice

61

82

63

85

64

87

55

75

61

82

0621.001.015.01 - Krasová

18

26

18

27

18

27

28

41

30

45

0621.001.030.01 - Rudice

93

125

93

126

94

126

127

171

140

188

0621.001.031.01 - Senetářov

25

38

26

38

26

39

26

39

28

43

0621.001.039.01 - Vilémovice

25

37

25

37

25

37

31

47

34

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedovnice vrty st. - HV103, HV104, JV14, JV6, JV7 1 512

1 512

103-Sk.vod. Jedovnice

zdroj - výdatnost [m3/d]
Rudice - Rakovec - 2 pram. jímky
Rudice - T ipeček - vrt do podz. toku

1 512

1 512

1 512

1 512

1 512

1 512

1 512

1 512

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

259

259

259

259

259

259

259

259

259

259

Poznámka:
voda předaná* do sk. vod. č.106 Němčice - od r. 2005 pro Ostrov u Macochy

Strana 120

Územní plán Kotvrdovice

Bilance obce Kotvrdovice dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
Položka

2015s

2015n

2025

Počet zásob.obyvatel

Nz

obyv.

832

798

798

Voda vyrobená celkem

VVR

tis. m3/r

23.4

20.2

22.3

Voda fakturovaná

VFC

tis. m3/r

19.5

16.3

17.9

Voda fakturovaná pro obyvatele VFD

tis. m3/r

15.2

13.3

14.6

Spec. potř. fakt. obyvatelstva

Qs,d

l/(os.den)

50

46

50

Spec. potř. fakt. vody

Qs

l/(os.den)

64

56

62

Spec. potř. vody vyrobené

Qs,v

l/(os.den)

77

70

76

Prům. denní potřeba

Qp

m3/d

64.2

55.5

61

Max. denní potřeba

Qd

m3/d

86.7

74.9

82.4

Popis současného zásobování pitnou vodou
Výpočet potřeby vody dle Přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb.:– výhled pro návrh ÚP
Obyvatelstvo
Počet obyvatel

1063

S tab. Spotřebou 96 l/den
Spotřeba vody pro obyvatelstvo celkem

102,05

m3/den
Koeficient denní nerovnoměr.

1,4

Kd
Potřeba pro obyvatelstvo

102,05 (142,87)

m3/den (max. m3/den)

Vybavenost obce + ostatní potřeba
Odhad potřeby vody pro vybavenost obce a ostatní vybavenost byl stanoven na základě
rozboru stávající spotřeby vody. Z poměru množství vyfakturované vody VFC a VFD vyplývá,
že množství vody pro vybavenost a ostatní potřebu činí cca 20 % z množství fakturované vody
VFD pro obyvatelstvo. V tomto poměru byla tedy odhadnuta potřeba vody pro vybavenost
obce a ostatní potřebu i ve výhledu územního plánu.
Qp = 0,2 * Qp-obyv = 0,2 * 102,05 = 20,41 m3/den
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Potřeba vody - prům. (max. denní)

Obyvatelstvo

102,05 (142,87)

Vybavenost, výroba + ostatní

20,41

CELKEM

122,46 (171,44)

Qp = 122,46 m3/den
qp = 1,42 l/s
Qd = 171,44 m3/den
qd = 1,98 l/s

Stávající zdroje skupinového vodovodu Jedovnice jsou dostatečně kapacitní pro zásobování
obce i po realizaci výhledové zástavby a s tím spojeného nárůstu potřeby vody.
Stávající vodovodní trubní síť bude doplněna o nové řady, které budou sloužit pro zásobování
vodou ploch určených k nové zástavbě. Rozsah, trasování, materiál a profily nového potrubí
budou řešit následující stupně PD na základě podrobného výpočtu, vzhledem k průtoku
požární vody (u zástavby do tří podlaží 6,7 l/s) však předpokládáme v zaokruhovaných řadech
DN min. 100 a u větví min. DN 80. (Při výpočtech stanovujících profily potrubí je nutné zejména
v koncových úsecích vzít v úvahu možnou stagnaci vody v potrubí při normálním provozu,
která může mít negativní vliv na jakost vody v potrubí). Při případných podchodech pod silnicí
bude potrubí opatřeno chráničkou, rýha vyplněna betonem, aby nedošlo k pozdějšímu sedání
vozovky. Požární hydranty budou zbudovány jako podzemní, jejich umístění vyplyne při
podrobnějším zpracování na základě podélného profilu, kdy se osadí do zlomových bodů
a budou zároveň plnit funkci kalosvodů a vzdušníků. Při návrhu bude dále dodržena podmínka
max. vzdálenosti mezi jednotlivými požárními hydranty a největší vzdálenost od objektů dle
ČSN. V případě potřeby budou původní řady postupně rekonstruovány ve stávajících trasách.

Odkanalizování
Obec má stávající jednotnou kanalizaci. Systém gravitačních kanalizačních řadů, jehož kostru
tvoří zatrubněné potoky a kanalizační sběrače, pokrývá celé zastavěné území obce vyjma
jižního cípu zastavěného území. Zde je vlivem terénní konfigurace plánován rozvoj sítě včetně
čerpací stanice a výtlačného řadu (viz. schéma). Odpadní vody jsou odvádějící do dvojice
mechanickobiologických čistíren se stabilizačními nádržemi ČOV1 a ČOV2 o celkové kapacitě
700 EO. Provozovatelem obou ČOV je obec Kotvrdovice. Stávající ČOV svou kapacitou
pokrývají cca 75% produkce odpadních vod, co ž představuje kompletní historické jádro obce
včetně části novodobé zástavby především v jižní části zastavěného území. Odpadní vody
zbývající nové zástavby jsou řešeny prostřednictvím domovních čistíren a takto přečištěné
vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací. S podmínkou budování domovních čistíren se
stejně tak počítá u veškeré nové zástavby v obci. Recipientem pro systém jednotné kanalizace
je Kotvrdovický potok, v případě ČOV2 je to jeho levostranný přítok Kombutský potok.
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Na základě a v souladu s touto koncepcí byly v minulosti provedeny investice na kanalizační
síti jako například zbudování ČOV 2. Uvedená koncepce je obcí dlouhodobě podporována a
je předpokládána i pro další rozvoj zástavby.
Množství odpadních vod
Stanovení množství odpadních vod - dle PRVK Jihomoravského kraje
Položka

2000

2004

2015

Počet trvale bydlících obyvatel
napojených na kanalizaci

obyv.

503

503

503

Počet trvale bydlících obyvatel
napojených na ČOV

obyv.

0

0

0

Počet EO

obyv.

692

691

688

Produkce odpadních vod

m3/den

84.88

84.74

84.39

BSK5

kg/den

41.51

41.45

41.30

NL

kg/den

38.05

38.00

37.86

CHSK

kg/den

83.02

82.90

82.60

Při stanovení množství OV přitékajících na ČOV vycházíme z vypočtené potřeby vody pro
obyvatelstvo, občanskou vybavenost – výhled
Qp = 122,46 m3/den
qp = 1,42 l/s
Qd = 171,44 m3/den
qd = 1,98 l/s

Výpočet znečištění odpadních vod - počet obyvatel

1063

Znečištění na jednoho obyvatele
BSK5

60 g/den

NL

49,5 g/den

Ncelk

9,9 g/den

Pcelk

2,25 g/den

Celkové množství
BSK5 = 1063 x 0,060 = 63,78 kg/den
NL = 1063 x 0,0495 = 52,62 kg/den
Ncelk = 1063 x 0,0099 = 10,52 kg/den
Pcelk = 1063 x 0,0025 = 2,66 kg/den
Územní plán Kotvrdovice
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Hospodaření s odpady
Obec zajišťuje pravidelné odstraňování tuhého komunálního odpadu autorizovanou firmou.
V obci se dále nacházejí stanoviště pro nádoby na separovaný odpad.
V blízkosti letiště, mimo obec, se nachází plocha využívaná jako komunitní (obecní)
kompostárna. Pro toto zařízení byla vymezena samostatná plocha.
V údolí Krasovského potoka se nachází území bývalé skládky. Území je navrženo
k rekultivaci.

II.11.5 Zdůvodnění koncepce uspořádání krajiny a opatření v krajině
Rozdělení krajiny na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití zajistí optimální využívání
krajiny s ohledem na dílčí přírodní podmínky jednotlivých lokalit a zachování krajinného rázu.
Toto rozdělení umožní podporu obnovy některých méně stabilních částí a ochranu přírodních
hodnot.
Návrh úprav
V souladu s dokončenými komplexními pozemkovými úpravami a návrhem plánu společných
zařízení jsou navrženy plochy k realizaci zatravnění a krajinné zeleně.
Územní systém ekologické stability
Podkladové dokumentace
Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny jsou
následující dokumentace:
•

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Urbanistické středisko Brno, s.r.o a
Atelie r T-plan, s.r.o. září 2016);

•

Aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko
(2016);

•

Územní plán Kotvrdovice (Urbanistické středisko Brno, s.r.o, 2006);

•

Územní plán Krasová (Atelier A.VE., 2019);

•

Územní plán Lipovec (Ing. Arch. Taušer a kol., 2003);

•

Územní plán Senetářov (Ateliér územního plánování a architektury, 2006);

•

Územní plán Jedovnice (Ateliér URBI spol s.r.o., 2019);

•

Komplexní pozemkové úpravy Kotvrdovice – Plán společných zařízení (Ageris, 2009);

•

Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Blansko
(Aquatis, 2018).

Z podkladových dokumentací představovali byly plně zohledněny zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje a navazující územní plány. V navazující obci Krasová bylo zohledněno
řešení ÚSES dle dokončené komplexní pozemkové úpravy. Přihlédnuto bylo k územní studii
krajiny obce s rozšířenou působností Blansko.
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Metodika řešení
Územní systém ekologické stability tvoří biocentra, biokoridory a interakční prvky (interakční
prvky je účelné vymezit územním plánem v návaznosti na řešení komplexních pozemkových
úprav či podrobných projektů, z tohoto důvody nebyly vymezovány).
Biocentrum je plocha, která svojí polohou v krajině a celkovou rozlohou umožňuje vznik
sukcesně vyspělých a přirozeně stabilních (odolných) ekosystémů tvořených autochtonními
druhy organizmů.
Biokoridor je pás území propojující biocentra a umožňují mezi biocentry šíření autochtonních
druhů organizmů.
Potenciální funkčnost biocenter a biokoridorů vychází z celkové koncepce uspořádání prvků
v krajině a dodržení prostorově funkčních parametrů. Významná je také poloha prvků
vzhledem k charakteru území. Aktuální funkčnost biocenter a biokoridorů je pak dána
především stavem bioty v daném prvku a v prvcích navazujících.
Soubor biocenter a biokoridorů vymezených v příbuzných typech prostředí tvoří soustavu
prvků ÚSES označovanou také jako tzv. větev. Obecně platí, že biokoridor spolu s biocentry,
která propojuje, náleží obvykle ke stejné soustavě prvků a jsou tedy vymezovány v příbuzných
typech prostředí. Na území obce Milevsko byly vymezeny následující soustavy prvků ÚSES:
Hydrofilní (nivní) soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v nivních polohách v
jednoznačné vazbě na vybrané vodoteče. Obligátní součástí prvků těchto soustav jsou
příslušné vodní toky doplněné o nezbytné navazující biotopy niv (hydrogeobiocenózy a
geobiocenózy s těžištěm výskytu v 5. hydrické řadě);
Minimální plocha lokálního biocentra hydrofilní soustavy (včetně biocenter v lokálních
parametrech vložených do trasy nadregionálního biokoridoru) je 1 ha.
Maximální délka lokálního biokoridoru hydrofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířka 20
m.
V plochách prvků hydrofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy a
ekosystémy proudících vod, které mohou být kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky,
mokřady) a ekosystémy stojatých vod (tůně, malé vodní nádrže). Plochy je možné extenzivně
využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních druhů organizmů (detaily týkající se využití
a managementu ploch by měla specifikovat podrobnější dokumentace).
Mezofilní soustava - prvky soustavy jsou vymezovány v běžných mezofilních polohách
(geobiocenózy s těžištěm výskytu ve 3. hydrické řadě), tedy mimo nivní (a suché) polohy.
Minimální plocha lokálního biocentra mezofilní soustavy jsou 3 ha, při maximální délce
lokálního biokoridoru mezofilní soustavy 2 000 m a jeho minimální šířce 15 m.
V plochách prvků mezofilních soustav jsou cílovým stavem dřevinné ekosystémy, které mohou
být odůvodněných případech kombinovány s nedřevinnými ekosystémy (louky, paseky, lada).
Plochy je možné extenzivně využívat s ohledem na biodiverzitu autochtonních druhů
organizmů. (detaily týkající se využití a managementu ploch by měla specifikovat podrobnější
dokumentace).
Prvky regionálního ÚSES – zastoupené mezofilní regionální biokoridory jsou vymezován
jako tzv. složené biokoridory, které propojují jednotlivá regionální biocentra případně je
napojují na prvky nadregionálního ÚSES. Složený biokoridor je tvořen z úseků regionálního
biokoridoru, které mají minimální šířku 40 m a nejsou delší než 700 m. Mezi tyto úseky jsou
vkládány tzv. vložená biocentra v lokálních parametrech, která mají minimální plochu 3 ha.
Územní plán Kotvrdovice
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Návrh ÚSES vychází z předpokladu respektování potenciálních i aktuálních přírodních
a antropogenních podmínek území. Důležité je zejména zohlednění:
•

směrů přirozených migračních tras (především vodních toků, případně údolí, svahů,
hřbetů aj.);

•

reprezentativnosti stanovištních podmínek;

•

zastoupení ekologicky významných vegetačních formací pro danou krajinu typických;

•

stávajících i předpokládaných zásadních antropogenních zásahů do krajiny (zastavěná
území, regulace toků, zornění území);

•

metodikou požadovaných funkčních a prostorových parametrů jednotlivých prvků
ÚSES s ohledem na jejich biogeografický význam a předpokládaný způsob využití.

•

vazby na okolní katastrální území, ve kterých je již zpracován návrh ÚSES.

Míra přesnosti vymezení prvků ÚSES vychází z podrobnosti řešení v územním plánu a je
možné jej ve výjimečných případech dále zpřesňovat (s ohledem na aktuální stav území, při
projektovém řešení vymezených prvků, zapracování do plánů společných zařízení
pozemkových úprav) při respektování metodických nároků tvorby ÚSES. Zpřesnění je třeba
provádět autorizovaným projektantem ÚSES a projednat s příslušným orgánem ochrany
přírody. Vzhledem k členitosti území a stavu vymezení pozemků v katastrálních mapách jsou
v některých částech území preferovány pro vymezení prvků ÚSES parcelní hranice, v jiných
částech jsou to spíše aktuální hranice oddělující odlišné využití ploch (les/orná půda aj).
Přehled zastoupených větví
1. Mezofilní větev místního ÚSES procházející plochami orné půdy vstupující do
řešeného území přes jihovýchodní hranici. Součástí větve jediné mezofilní biocentrum
LBC 5 situované v okrajové části souvislého lesního komplexu. Porosty biocentra se
blíží potenciálnímu přírodnímu stavu lipové bučiny 4 BD 3 (Fageta tiliae);
2. Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na tok potoka Lopač tvořená v území
jediným hydrofilním biocentrem LBC 6. Vodoteč je neupravená, doprovodné porosty
mají potenciální charakter javorových jasanových olšin vyššího stupně (Fraxini-alneta
aceris superiora) 4-5 BC 5(a);
3. Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na Krasovský potok tvořená v území
hydrofilním biocentrem LBC 4 a hydrofilním biokoridorem LBK 3. Vodoteč je
neupravená protéká souvislým lesním porostem. Doprovodné porosty toku mají
v rámci nivy potenciální charakter javorových jasanových olšin vyššího stupně (Fraxinialneta aceris superiora) 4-5 BC 5(a);
4. Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na Kotvrdovický potok tvořená
v území smíšeným biocentrem LBC 2 a smíšeným biokoridorem LBK 5. Doprovodné
porosty toku mají v rámci nivy potenciální charakter javorových jasanových olšin
vyššího stupně (Fraxini-alneta aceris superiora) 4-5 BC 5(a), mezofilní partie biocentra
a biokoridoru v údolních svazícvh pak ve zvlhčených podsvahových bázích potenciální
charakter lipojavorových bučin 4 BC-BD 4 (Fageta tiliae-aceris) až lipových bučin 4 BD
3 (Fageta tiliae) vázaných na hydricky normální svahové polohy;
5. Hydrofilní větev místního ÚSES vedená ve vazbě na tok potoka Krasová tvořená
v území jediným hydrofilním biokoridorem LBK 4. Vodoteč je místy směrově upravená
bez dřevinných doprovodných porostů, potenciální charakter území pravděpodobně
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odpovídá javorovým jasanovým olšinám vyššího stupně (Fraxini-alneta aceris
superiora) 4-5 BC 5(a);
6. Mezofilní větev místního ÚSES procházející plochami orné půdy v severojižním směru,
tvořená biocentrem LBC 1 a mezofilním biokoridorem LBK 1. Potenciální stav prvků je
odhadován jako lipové bučiny 4 BD 3 (Fageta tiliae);

Prostupnost krajiny
Územní plán respektuje dokončené komplexní pozemkové úpravy, na základě kterých je
navržena síť účelových cest v krajině.

Protierozní opatření
Je navržena realizace účelových cest s doprovodnou zelení a jsou vymezeny plochy pro
krajinnou zeleň, případně zatravnění. Realizace těchto záměrů přispěje ke snížení erozního
ohrožení půd na k.ú. Kotvrdovice. V souladu s komplexními pozemkovými úpravami jsou
vymezeny plochy pro realizaci protierozních organizačních opatření.
Dále jsou vymezena území pro realizaci protierozních opatření – VENP v souladu s plánem
společných zařízení.

Vodní toky
Katastrálním územím obce protékají dva vodní toky: Kotvrdovický potok a Kombutský potok.
Kotvrdovický potok je přirozený, částečně upravený tok. Pramení v prostoru nad obcí –
severovýchodně od zastavěného území. V části průtoku zastavěný územím je zatrubněn.
Kombutský potok pramení jihozápadně od obce, v blízkosti plochy výroby. Jedná se o
levostranný přítok Kotvrdovického potoka. Je to přirozený tok, protékající mimo zastavěné
území.

Vodní plochy
V současnosti se v k.ú. nacházejí 4 vodní nádrže. Všechny jsou vybudovány na
Kotvrdovickém potoce. Tyto nádrže slouží jako akumulační, požární a v případě nádrží pod
obcí (západně od zastavěného území) se jedná o čistírenské jednotky.
Nově je navržena nádrž na Kombutském potoce jako opatření pro zadržení vody v krajině.

Odvodnění a závlahy
Stávající zařízení jsou respektována, nová se nenavrhují.
Stávající plošné odvodnění je dotčeno zastavitelnou plochou Z-I. Součástí podmínek pro
pořízení územní studie je prověření stavu plošného odvodnění v lokalitě, případně návrh
podmínek pro výstavbu v území dotčeném odvodněním.
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Ochrana před povodněmi
V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území.

Rekreace v krajině
Přestože se obec nenachází v CHKO Moravský kras, je okolí obce hojně rekreačně využíváno
právě díky blízkosti turistických cílů v Moravském krasu. Užívání území napomáhá rovněž
množství značených cyklotras.

II.11.6 Zdůvodnění ploch s rozdílným způsobem využití
Při stanovení těchto podmínek návrh ÚP vycházel z vyhl. č. 501/2006 Sb. Vzhledem k nutnosti
specifikace podmínek využití byly některé plochy dále členěny.

II.11.7 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace, pro které
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit
Do VPS byly zařazeny stavby v souladu s odst.1, bod a) §170 stavebního zákona, tj. stavby
pro dopravní infrastrukturu, včetně ploch nezbytných k zajištění jejich výstavby a řádného
užívání pro tento účel. Jedná se o komunikaci pro pěší mezi Krasovou a Kotvrdovicemi a
účelovou komunikaci propojující dvě části obce, vše zřizované a užívané ve veřejném zájmu.
Dále je zde zařazeno vybudování zemního kabelového vedení VN.
V souladu s nadřazenou dokumentací (ZÚR JMK) je do veřejně prospěšných staveb zařazen
koridor vedení VVN 110 kV, označen TEE19
Do veřejně prospěšných opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit byly
zařazeny navržené prvky územního systému ekologické stability, které se nacházejí na
soukromých pozemcích.

II.11.8 Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit
předkupní právo
Byly navrženy veřejně prospěšné stavby pro účely realizace veřejných prostranství
s předkupním právem pro obec Kotvrdovice.

II.11.9 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno vydáním regulačního plánu
Nejsou vymezeny.
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II.11.10 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území
podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení
K prověření územní studií je navržena zastavitelná plocha Z-I. Lhůta zpracování územní studie
je 4 roky od nabytí účinnosti ÚP Kotvrdovice.
Předmětem studie bude zejména vytvoření koncepce organizace rozvojové lokalit s důrazem
na vymezení ploch veřejných prostranství a obslužného komunikačního systému
v dostatečných šířkových parametrech tak, aby obslužné komunikace umožňovaly dopravní
obsluhu a ukládání sítí technické infrastruktury mimo vlastní vozovku. Řešeny budou podrobné
plošné i prostorové regulativy a způsob řešení eliminace případných negativních vlivů blízkého
průmyslového areálu na kvalitu bydlení v lokalitě.

II.11.11 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Etapizace výstavby není stanovena.

II.11.12 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv
Je vymezena jedna plocha rezervy v lokalitě navazující na zastavitelnou plochu Z-I. Návrh
vyjadřuje směr dalšího rozvoje obce v oblasti bytové výstavby. Je označena R-I.

II.11.13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které
může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen
autorizovaný architekt
Nejsou vymezeny.

II.11.14 Stanovení kompenzačních opatření
Kompenzační opatření nebyla stanovena.

II.12 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby
vymezení zastavitelných ploch
Současné zastavěné území je účelně využito. Zástavba je poměrně kompaktní. Navržené
plochy k zástavbě vycházejí z dlouhodobého záměru obce a respektují koncepci navrženou
stávajícím územním plánem. Plochy, které byly v platném územním plánu navrženy
k zástavbě jsou většinou již zastavěny, případně zde probíhá výstavba. Obec Kotvrdovice patří
z hlediska demografického k rozvíjejícím se obcím s průměrně malým přírůstkem obyvatel.
S výjimkou roku 2010, kdy byl registrován skokový nárůst počtu obyvatel, počet obyvatel spíše
stagnuje. Důvodem nárůstu byl vydaný územní plán s nabídkou ploch pro výstavbu. Z tohoto
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důvodu obec usiluje o vytvoření dostatečně kapacitní plochy pro zájemce o výstavbu a stejně
tak se snaží podporovat i individuální snahy vlastníků pozemků vhodných k výstavbě.
Návrh předložený v územním plánu respektuje stávající přírodní i technické limity a odpovídá
jak poptávce po stavebních pozemcích, tak snaze o její regulaci a přiměřený rozvoj nové
výstavby.
Návrh zastavitelných ploch pro bydlení a odhad jejich kapacity pro výstavbu
Označení

Popis

Z-I

Plochy bydlení B a plochy veřejných
prostranství Q

6,803

40

Z-II

Plocha bydlení B

0,420

1

Z-III

Plocha bydlení B a plocha veřejných
prostranství Q

0,240

1

Z-IV

Plocha bydlení B a plocha veřejných
prostranství Q

0,144

1

P-III

Plocha bydlení B – plocha přestavby

0,085

2

Rozloha

Celková odhadovaná kapacita

Odhad
kapacity RD

45

Výpočet potřeby zastavitelných ploch pro bydlení a odůvodnění rozsahu navrhovaných
ploch:

2018
902
2

2017
901
5

2016
900
3

2015
888
1

2014
900
3

2013
894
3

2012
893
5

2011
880
6

2010
840
3

2009
842
0

2008
845
3

2007
855
1

2006
847
2

2005
847
6

2004
2

Počet
obyvatel
k 31.12.
858
Počet nově dokončených bytů

Statistické
údaje ČSÚ

Statistické údaje:
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Z údajů Českého statistického úřadu (počítáno za posledních 15 let dle zveřejněných údajů)
vyplývá:
•

průměrný přírůstek počtu obyvatel

3 osoby za rok

•

maximální přírůstek počtu obyvatel

40 osob v roce 2010

•

nově dokončené b.j. za 15 let

46 b.j.

•

nově dokončené b.j. průměrně za rok

cca 2,5 b.j.

Závěr:
Na základě zjištěných údajů lze návrh zastavitelných ploch v ÚP pro bydlení hodnotit jako
přiměřený vzhledem k dlouhodobému vývoji počtu obyvatel v obci. Pro případný další rozvoj
je vymezena plocha rezervy R-I, která by však před začleněním do územního plánu měly být
řešená z hlediska optimální etapizace zastavění tohoto území.

II.13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního
rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení
Nejsou navrženy.

II.14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský
půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa
Vyhodnocení navrhovaného řešení urbanistického návrhu a jeho důsledků na zábor
zemědělského půdního fondu bylo provedeno ve smyslu vyhlášky č. 271/2019 Sb. Ministerstva
životního prostředí ČR ze dne 24. října 2019.
Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace
Jednotlivé lokality jsou vyznačeny ve výkrese č. II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního
fondu.
Zdůvodnění záboru ZPF a PUPFL
Plochy navržené územním plánem k vynětí ze ZPF se nacházejí na půdách třídy ochrany III.,
IV. a V.
Z-I (plochy bydlení B a plochy veřejných prostranství Q)
Zastavitelná plocha se nachází na území obklopeném ze tří stran stávající zástavbou. Severní
hranice plochy navazuje na rozvojovou lokalitu, kde je v současnosti již zástavba realizována.
Území je dlouhodobě uvažováno jako hlavní plocha pro rozvoj obce v oblasti bydlení a jeho
postupné zastavění je z urbanistického hlediska logickým krokem k vytvoření stabilizovaného
územního celku.
Vzhledem k rozsáhlosti plochy a potřebě vymezení veřejných prostranství v souladu s platnou
legislativou, je využití této plochy podmíněno zpracováním územní studie US-I. Předmětem
studie by měl být návrh dopravního řešení, organizace veřejného prostoru včetně návrhu
veřejných prostranství za účelem rekreace místních obyvatel, návrh parcelace, návrh opatření
řešící blízkost výrobního areálu (návrh zeleně), návrh plošných a prostorových podmínek pro
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novou zástavbu v souladu s ochranou krajinného rázu, návrh podmínek pro umísťování
oplocení, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, případně veřejného mobiliáře. Územní studie
stanoví etapizaci výstavby.
Severní část plochy je součástí návrhu plochy pro bydlení, vymezené platným územním
plánem (Změna Ko3 ÚP Kotvrdovice).
Předpokládaná kapacita plochy: 42 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany IV.
Rozloha plochy je 6,803 ha.
Z-II (plocha bydlení B)
Tato zastavitelná plocha je obklopena stávající zástavbou a je přístupná ze
současného veřejného prostranství. Je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Návrh
této zastavitelné plochy je odůvodněn snahou obce o podporu zájmu o bydlení nabídkou více
lokalit k zástavbě a tím o získání nových obyvatel v produktivním věku, především mladých
rodin. Je ve veřejném zájmu obce podporovat tyto konkrétní požadavky svých občanů, pokud
je zamýšlená zástavba v logické návaznosti na zástavbu stávající a je technicky dobře
proveditelná z důvodů existujících komunikací i technických sítí.
Tato plocha není součástí platného územního plánu.
Předpokládaná kapacita plochy: 1 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,420 ha.
Z-III (plocha bydlení B a plocha veřejných prostranství Q)
Navržená plocha je převedena z návrhových ploch Br uvedených ve stávajícím územím plánu.
Je určena pro výstavbu jednoho rodinného domu. Součástí zastavitelné plochy je navržené
veřejné prostranství pro umístění místní komunikace v místě stávající nezpevněné účelové
komunikace. I zde platí, že důvodem k návrhu plochy je potřeba obce nabídnout potenciálním
obyvatelům více alternativ k výstavbě rodinného domu a tím dlouhodobě stabilizovat počet
obyvatel.
Předpokládaná kapacita plochy: 1 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,240 ha.
Z-IV (plocha bydlení B a plocha veřejných prostranství Q)
Zastavitelná plocha navazuje na stávající zástavbu na okraji zastavěného území, která vznikla
u bývalé záhumení cesty. Tato plocha, umožňující výstavbu jednoho rodinného domu, tvoří
druhou stranu nově vzniklé krátké ulice. Také zde je důvodem k návrhu plochy potřeba obce
stabilizovat počet obyvatel díky možnosti nabídnout potenciálním obyvatelům více alternativ
k výstavbě rodinného domu.
Předpokládaná kapacita plochy: 1 RD.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
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Rozloha plochy je 0,144 ha.
Z-VI (plochy výroba a skladování - drobná výroba Vd a plocha veřejných prostranství
Q)
Jižní část plochy (jižně od komunikace) je již součástí platného územního plánu. Část původně
navržené plochy určené pro výrobu je zastavěna, v návrhu je ponechána zbývající část.
Severní část zastavitelné plochy (severně od komunikace) je určena k umístění sběrného
dvora. Realizace tohoto zařízení je ve veřejném zájmu obce.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany IV a V.
Rozloha plochy je 5,273 ha.
Z-VIII (plocha dopravní infrastruktury - D)
Návrh plochy vychází z potřeby vybudování bezpečné pěší komunikace mezi obcemi Krasová
a Kotvrdovice. V rámci navržené plochy je možné kromě chodníku umístit také doprovodnou
zeleň a mobiliář.
Zastavitelná plocha se nachází na půdách třídy ochrany III.
Rozloha plochy je 0,310 ha.
Tabulka vyhodnocení zastavitelných ploch a koridorů – původní návrh
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Tabulka vyhodnocení zastavitelných ploch a koridorů, úprava po společném jednání

Tabulka vyhodnocení zastavitelných ploch a koridorů, úprava po veřejném projednání
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Tabulka vyhodnocení změn v krajině

V rámci územního plánu nejsou žádné návrhy na vynětí pozemků určených k plnění funkce
lesa.
Investice do půdy
Na několika místech k.ú. Kotvrdovice je vybudováno odvodnění. Dotčeny jsou plochy Z-Ib, ZIc, Z-Via a Z-VIb. Využití plochy Z-I je podmíněno zpracováním územní studie US-I, ve které
bude prověřen stav plošného odvodnění v lokalitě, případně navrženy podmínky pro výstavbu
v území dotčeném odvodněním.
Účelové komunikace
Stávající účelové komunikace sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních
pozemků a polní cesty nejdou navrhovaným řešením rušeny. Komunikační síť je doplněna
návrhem nových komunikací, jejichž vymezení vychází z dokončených komplexních
pozemkových úprav.
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II.15 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění
II.15.1 Rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání
Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené písemné námitky
ve smyslu ust. §52 stavebního zákona:
1. Námitka fyzické osoby č. 1
(č.j.0376/2021 ze dne 03.05.2021)
Pozemek parc. č. 833/2 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska.
Podatel je spoluvlastník předmětného pozemku. Úplný text podání je založen ve spisu u
Pořizovatele.
Namítající nesouhlasí se zařazením pozemku parc.č. 1363/7 v k.ú. Kotvrdovice do plochy
veřejného prostranství v rámci plochy ZS-1 a nesouhlasí s jeho vymezením jako veřejně
prospěšné stavby. Požaduje, aby došlo ke změně označení tohoto pozemku tak, jak je to
uvedeno v katastru nemovitostí.
Návrh rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje částečně. Návrh veřejného prostranství na pozemku parc.č. 1363/7
v k.ú. Kotvrdovice bude s ohledem na dlouhodobě sledované předpokládané využití
území ponechán, nebude však vymezen jako veřejně prospěšná stavba.
Odůvodnění:
Namítající ve svém podání nesouhlasí s návrhem veřejného prostranství v rámci pozemku
parc.č. 1363/7 v k.ú. Kotvrdovice ani s jeho vymezením jako veřejně prospěšná stavba.
Požaduje, aby nebyl tento pozemek zahrnut do ploch veřejných prostranství a došlo k omezení
vlastnických práv.
Pozemek je podle návrhu ÚP Kotvrdovice zařazen v celém rozsahu do návrhové plochy
veřejných prostranství s předpokladem prodloužení komunikace podél nově vymezené
zastavitelné plochy bydlení. Tímto způsobem se průběžně vytváří nová síť komunikací, ze
které jsou v této části obce napojovány novostavby RD. Potřeba zaokruhování je v nových
sídlištích obhajitelná a obec tento způsob dopravního řešení sleduje od prvopočátku výstavby.
Dle šířky pozemku (cca8m) je patrné, že i při jeho oddělení od původního pozemku, byla
zohledněna ( i v souladu s platným ÚP ve znění změn), potřeba získat kapacitní veřejné
prostranství.
Využití plochy Z-I je podmíněno zpracováním územní studie, ve které bude prověřeno
konkrétní uspořádání území zahrnující i návrh nových komunikací. V případě, že tato studie
nalezne jiné vyhovující řešení, bude možné změnou ÚP plochu veřejného prostranství
přesunout. Do doby zpracování ÚS není možné v území o ničem rozhodovat.
Pořizovatel na základě výše uvedeného navrhuje námitku akceptovat pouze v části
nevymezení plochy pozemku jako veřejně prospěšnou stavbu. Veřejný zájem je zde jen stěží
možné obhájit. Plochu jako veřejné prostranství je však nutné z pohledu dlouhodobě
sledovaného dopravního uspořádání ponechat.
Obec námitku následně prověřila a po objasnění všech souvisejících okolností došla k závěru,
že pozemek ponechá v plochách veřejného prostranství. Pozemek nebude ÚP vymezen jako
veřejné prostranství, tedy sloužící obecnému užívání. V případě, že po zpracování studie pro
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plochu Z-1bude nalezen jiné vyhovující řešení, bude možné změnou ÚP plochu veřejného
prostranství přesunout.

2. Námitka fyzické osoby č. 2
(č.j.0359/2021 ze dne 27.04.2021)
Pozemek parc. č. 1337 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska.
Podatel je vlastník předmětného pozemku. Úplný text podání je založen ve spisu u
Pořizovatele.
Namítající nesouhlasí se zařazením pozemku parc.č. 1337 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska do
plochy veřejného prostranství v rámci plochy Z-IV a nesouhlasí s jeho vymezením jako veřejně
prospěšné stavby. Požaduje, aby došlo ke změně funkčního využití plochy jako plochy
zemědělské S sady zahrady, případně orné půdy. Současně nesouhlasí s navrženým
veřejným vodovodem v daném pozemku, neboť toto uložení se předpokládá na základě
předchozích dohod v ploše pozemku parc.č. 1338 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska.
Návrh rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje. Návrh veřejného prostranství na pozemku parc.č. 1337 v k.ú.
Kotvrdovice bude vypuštěn. Pozemek bude stabilizován ve stávajícím využití jako
plocha zemědělská - orná půda. Návrh trasy vodovodu bude posunut na sousední
pozemek parc.č. 1355 v k.ú. Kotvrdovice ve vlastnictví obce.
Odůvodnění:
Namítající ve svém podání nesouhlasí s návrhem veřejného prostranství v rámci pozemku
parc.č. 1337 v k.ú. Kotvrdovice ani s jeho vymezením jako veřejně prospěšná stavba.
Požaduje, aby nebyl tento pozemek zahrnut do ploch veřejných prostranství a došlo ke změně
funkčního využití dle KN příp. sadů a zahrad. Rovněž odůvodňuje požadavek na úpravu trasy
vodovodu.
Pozemek je podle návrhu ÚP Kotvrdovice zařazen v celém rozsahu do návrhové plochy
veřejných prostranství, které bylo součástí zastavitelného území obce. Řešení bylo převzato
z předchozího ÚP, konkrétně z jeho změny. Podle aktuálního katastru evidence nemovitostí
má předmětný pozemek způsob využití orná půda. Projektant předmětný pozemek zařadil do
ploch veřejných prostranství právě z tohoto důvodu, že se jedná o pozemek, který být užíván
společně se sousedním obecním pozemkem parc.č. 1355 v k,ú. Kotvrdovice jako příjezd k
navazujícím zahradám, kde se nepředpokládá žádná změna využití.
Pořizovatel na základě výše uvedeného navrhuje námitku akceptovat, v území ponechat jako
příjezdovou komunikaci v rozsahu pozemků parc.č. 1355 a 795/3, kde se dle LV obce nachází
a následně zvážit, zda pozemek namítající ponechat jako plochu orné půdy (dle KN) nebo k
jinému využití, které však bude ve své poloze mezi dvěma obecními pozemky s druhem využití
ostatní komunikace přijatelné.
Obec v rámci hodnocení že pozemek nebude navržen jako plocha veřejného prostranství, ale
bude zařazen do ploch orné půdy.
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3. Námitka fyzické osoby č.3
(č.j.15890/2021 ze dne 31.03.2021, doplněné 3.5.2021)
Pozemky parc. č. 430/1 a 430/2 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska.
Podatel je vlastník předmětného pozemku. Úplný text podání je založen ve spisu u
Pořizovatele.
Namítající nesouhlasí se zařazením pozemků do ploch nezastavitelných K, požaduje jejich
zařazení do plochy bydlení B. Odůvodňuje svůj požadavek jejich využíváním – umístěním
jímky a vsakovacím objektem. Rovněž požaduje doplnění vedení kanalizačního řadu k
nemovitostem č.p. 276 a 15.
Návrh rozhodnutí:
Námitce se vyhovuje. Pozemky parc. č. 430/1 a 430/2 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska budou
zařazeny do ploch bydlení.
Odůvodnění:
Namítající ve svém podání nesouhlasí se zařazením pozemků využívaných jako stavební
pozemek RD a dokládá tuto skutečnost výkresy. Rovněž odůvodňuje požadavek na úpravu
jejich využití. Zároveň požaduje řešení kanalizace k domům č.p.276 a 151 Kotvrdovice.
Pozemky jsou podle návrhu ÚP Kotvrdovice zařazeny v celém rozsahu do stabilizované plochy
zemědělské – louka a pastviny v rámci současně zastavěného území obce. Řešení bylo
převzato z předchozího ÚPO. Podle aktuálního katastru evidence nemovitostí mají předmětné
pozemky způsob využití trvalý travní porost a mají být užívány vlastníkem spolu s pozemkem
rodinného domu.
Pořizovatel na základě výše uvedeného navrhuje námitku akceptovat, zařazení pozemků do
ploch bydlení nebude mít zásadní vliv na koncepci územního plánu ani dosavadní užívání
navazujícího území. Vedení kanalizace bude doplněna do výkresu Schéma technické
infrastruktury – zásobování vodou, odkanalizování.
Obec námitku prověřila a došla k závěru, že bude potvrzeno užívání pozemků parc. č. 430/1
a 430/2 v k.ú. Kotvrdovice u Blanska v souvislosti s navazujícím rodinným domem
namítajícího. Pozemky budou zahrnuty do plochy bydlení a současně bude dořešeno
odkanalizování v této části obce.

II.15.1 Rozhodnutí o námitkách po veřejném projednání
Do lhůty 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání byla uplatněna 1 písemná námitka
1. Námitka oprávněného investora (Povodí Moravy)
(č.j.52346/2021 ze dne 26.10.2021)
Úplné znění námitky je uloženo ve spisu Pořizovatele.
Namítající nesouhlasí s navrhovanou likvidací odpadních vod v obci a s vypořádáním
připomínek jejich vyjádření č. j. PM-14499/2021/5203/Vrab. podaný do veřejného projednání.
Trvá na nesouhlasu se zvyšováním počtu obyvatel v obci. Důvodem je zcela nevyhovující stav
čistíren, zejména ČOV 1, tedy biologického rybníku. Ta již nyní vykazuje velice nízkou účinnost
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čištění OV, v některých obdobích je účinnost dokonce záporná: biologický rybník produkuje
víc znečištění, než do něj přitéká. Dosažení limitů se děje pouze ředěním, což není čištění.
Podání dále obsahuje tabulkovou část a podrobný popis důvodů nesouhlasu. Podatel trvá na
znění podaných námitek a připomínek uvedených ve vyjádření č. j. PM-14499/2021/5203/Vrab
a požaduje je zohlednit v návrhu ÚP Kotvrdovice.
Námitku dále podatel doplnil o vyjádření č.j. PM-51964/2021/5203/Vrab. dne 29.11.2021, ve
kterém popisuje a hodnotí tři varianty likvidace odpadních vod:
1. variantou je nová kanalizace v obci a nová mechanicko-biologická ČOV, což je ale pro obec
finanční zátěž 60-100 milionů korun.
2. varianta je rekonstrukce stávající kanalizace a vytvoření moderní kořenové ČOV s
vertikálními pulzně skrápěnými filtry v kategorii nejlepších dostupných technologií.
3. varianta je nová kanalizace a kořenová ČOV opět z nejlepších dostupných technologií
Ve svém hodnocení za vhodnou považuje pouze variantu č.1.
Návrh rozhodnutí:
Námitka se zamítá. Návrh koncepce odkanalizování obce bude ponechán v podobě,
která byla předložena k veřejnému projednání.
Odůvodnění:
Namítající nesouhlasil s navrhovanou likvidací odpadních vod v obci již ve veřejném
projednání z důvodu, dle jeho názoru, zcela nevyhovujícího stavu čistíren, zejména ČOV 1,
tedy biologického rybníku, který vykazuje velice nízkou účinnost čištění odpadních vod a v
některých obdobích je účinnost dokonce záporná: biologický rybník produkuje víc znečištění,
než do něj přitéká.
Na základě konzultace Pořizovatele s určeným zastupitelem nebyla námitka akceptována.
Obec má ve vlastnictví dvě čističky odpadních vod (jedna biologická se stabilizační nádrží a
druhá kořenová), které provozuje dle platných zákonů ČR. Pro zlepšení vypouštění vod do
vod povrchových se obec snaží dělat inovace na zmiňovaných ČOV. Již několik let kvalitu
vypouštěných vod sleduje VAS Boskovice, která pravidelně jednou měsíčně odebírá vzorky.
Vzorky splňují veškeré stanovené limity, které jsou určené Vodoprávním úřadem Blansko.
Návrh převzal plochy vymezené v předchozím ÚP a navýšil je pouze o odůvodnitelné
zastavitelné plochy. Takto byl projednán i s OŽP MěÚ Blansko, OŽP KÚ Jmk a byl rovněž
zpracován vliv ÚP na životní prostředí. Ze strany dotčených orgánů nebyla uplatněna k návrhu
ÚP nesouhlasná stanoviska.
Ačkoliv předmětem opakovaného veřejného projednání nebyl návrh koncepce odkanalizování
obce, podatel přesto uplatnil opakovaně námitku, kterou následně doplnil o varianty řešení
ČOV. Obsah námitky je obdobný jako předchozí podání k veřejnému projednání s doplněním
odůvodnění. Obec podanou námitku předběžně projednala a po zvážení se rozhodla ji
opětovně zamítnout.
Na základě konzultace Pořizovatele s určeným zastupitelem bude koncepce odkanalizování
obce ponechána v podobě, která byla předložena k veřejnému projednání.
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II.16 Vyhodnocení připomínek
II.16.1 Vyhodnocení připomínek po společném jednání
Ve stanoveném termínu byla uplatněna jedna připomínka:
1. Připomínka fyzických osob
(č.j. MBK 10005/2020 ze dne 17.02.2020)
Plné znění připomínky je založeno ve spise u Pořizovatele.
Podatel nesouhlasí se zařazením pozemků parc.č. 1257 a 1258 v k.ú. Kotvrdovice do ploch
zastavitelných ploch veřejné zeleně Z, rozvojová lokalita N-V a požaduje jejich zařazení dle
současného účelu využití tedy ploch zemědělských – louky a krajinná zeleň.
Dále nesouhlasí s návrhem průjezdné účelové komunikace označené jako K-VIII navazující
na pozemek p.č. 1256 v k.ú. Kotvrdovice ve vlastnictví připomínkujících. Uvádí, že vybudování
průjezdné komunikace je zbytečné.
Vyhodnocení připomínky:
Návrh Pořizovatele:
Pozemky parc.č. 1257 a 1258 v k.ú. Kotvrdovice jsou dle návrhu ÚP Kotvrdovice zařazeny do
zastavitelných ploch veřejné zeleně Z, rozvojová lokalita N-V mimo zastavěné území.
Připomínkující nesouhlasí s tímto návrhem a požaduje tyto pozemky zařadit do ploch dle
současného účelu využití tedy ploch zemědělských – louky a krajinná zeleň. Pozemky jsou
vlastníky hospodářsky využívány, pravidelně udržovány, výhledově zde zvažují chov ovcí.
Pozn: V kapitole výrokové části I.3.4 „Vymezení systému sídelní zeleně“ není tato plocha
zmíněna, rovněž nejsou popsány důvody její návrhu v odůvodnění v kapitole II.11.3
„Zdůvodnění urbanistické koncepce“ ani v kapitole II.11.5 „Zdůvodnění koncepce uspořádání
krajiny a opatření v krajině“. Nejsou tedy zřejmé důvody jejího návrhu.
Část pozemku parc.č. 1256 v k.ú. Kotvrdovice je dle návrhu ÚP Kotvrdovice zařazena do
zastavitelných ploch veřejné zeleně Z, rozvojová lokalita N-V mimo zastavěné území, část je
dotčena návrhem účelové komunikace. Pozemek p.č. 1256 v k.ú. Kotvrdovice je dle katastru
evidence nemovitostí zařazen dle druhu pozemku ostatní plocha a dle způsobu využití Jako
ostatní komunikace. Část tohoto pozemku v návaznosti na sousední obecní pozemek p.č.
1259 je dle zjištění v území užívána jako přístupová účelová komunikace k obhospodařování
ploch orné půdy. Toto je zohledněno i v plánu společných zařízení komplexních pozemkových
úprav (KoPÚ) – označeno jako „MZK rek“. Na tuto navrhovanou komunikaci navazuje návrh
účelové komunikace označený jako koridor K-VIII zahrnující i návrh kabelu VN. Koridor K-VIII
však bude z návrhu ÚP vyřazen, stejně tak návrh kabelového vedení VN.
Pořizovatel navrhuje připomínce vyhovět. Pozemky parc.č. 1257,1258 v k.ú. Kotvrdovice
budou zařazeny dle aktuální způsobu využití, tedy do ploch zemědělských – louky a krajinná
zeleň K. Koridor K-VIII (návrh průjezdné účelové komunikace) bude z návrhu ÚP vyřazen,
stejně tak návrh kabelového vedení VN. Návrh účelové komunikace na části pozemku p.č.
1256 v k.ú. Kotvrdovice bude ponechán. Nově bude prověřen i návrh účelové komunikace
na navazujícím pozemku p.č. 1252 v souladu s plánem společných zařízení KoPÚ.
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Názor obce:
Souhlasíme s tím, že dopisu se plně vyhoví (doplněno na základě textu určeného zastupitele
ze dne 5.02.2021 zaslaného elektronicky).
Názor projektanta:
Veřejná zeleň u potoka, komunikace i rezerva R-II byla navržena po dohodě s obcí. Z hlediska
návrhu ÚP není nezbytné tyto záměry uplatňovat.
(Pozn.: projektant navrhl komunikaci z důvodu propojení severní část obce s jejím středem v
návaznosti na občanskou vybavenost v P-I, současně s předpokladem zvýšení průchodnosti
krajiny pro místní obyvatele).

II.16.2 Vyhodnocení připomínek po veřejném projednání
Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny níže uvedené písemné
připomínky:
1. Připomínka fyzické osoby
(č.j. 0379/2021 Kot ze dne 04.05.2021)
Plné znění připomínky je založeno ve spise u Pořizovatele.
Připomínkující je vlastníkem pozemků parc.č. 1245, 1243 a 1244 v k.ú. Kotvrdovice (chybně
uváděno původní parc.č. 67/1 v lokalitě Žleb)
Podatel požaduje opravit trasu vodoteče podél pozemků dle skutečného stavu, a dále
prodloužení navržené účelové komunikace zakončené na pozemku parc.č. 1247 v k.ú.
Kotvrdovice (jiný vlastník) až k pozemku parc.č.1244 v jeho vlastnictví.
Vyhodnocení připomínky:
Obec připomínku předběžně projednala a rozhodla se ponechat návrh účelové
komunikace v podobě, která byla předložena k veřejnému projednání včetně trasy
vodoteče.

2. Připomínky právnické osoby (Obec Kotvrdovice)
1. Připomínka se vztahuje ke stabilizované ploše bydlení B v zastavěném území obce.
Připomínkující uvádí, že v návrhu ÚP požaduje změnu funkčního využití pozemků ve
vlastnictví jiného vlastníka – pozemků parc.č. 234/45, 234/62 – 234/69 a to z plochy bydlení
na plochy zeleně s možností výstavby zahrádkářských a chovatelských zařízení
2. Další připomínka se týká pozemku parc.č. 1276 v k.ú. Kotvrdovice, na kterém se nachází
stávající stavba (dříve přípravna krmiva pro drůbežárnu), která byla v posledních asi padesáti
letech užívána jako klubovna mysliveckého svazu. Předmětem připomínky je požadavek na
zakreslení této stavby do návrhu územního plánu a v souladu s využitím plochy jako občanská
vybavenost. Připomínka byla doručena pořizovateli po stanoveném termínu. Obec se po
zvážení rozhodla uplatnit ji i s vědomím, že bude nutné návrh ÚP znovu projednat.
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Vyhodnocení připomínek:
Obec se rozhodla zařadit pozemky parc.č. 234/45, 234/62 – 234/69 a to z plochy bydlení
na plochy veřejné zeleně s vhodně nastaveným způsobem využití v souladu s potřebami
obce. (vyhovění připomínce).
Budova na pozemku parc. č. 1276 v k.ú. Kotvrdovice bude zařazena do ploch
občanského vybavení (vyhovění připomínce).
Plné znění připomínky je založeno ve spise u Pořizovatele.
Podané připomínky byly s Pořizovatelem konzultovány a budou zohledněny. Změny využití
plochy bydlení na plochy veřejné zeleně, ani potvrzení existence objektu klubovny myslivců,
která má být nově využívána jako klubovna skautů, nebude mít vliv na koncepci řešení ÚP ani
na ochranu životního prostředí.

3. Připomínka subjektu (Povodí Moravy)
(č.j. 21377 ze dne 28.04.2021)
Návrh ÚP uvádí, že stávající ČOV svou kapacitou pokrývají cca 75% produkce odpadních vod,
což představuje kompletní historické jádro obce včetně části novodobé zástavby především v
jižní části zastavěného území. Odpadní vody zbývající nové zástavby jsou řešeny
prostřednictvím domovních čistíren a takto přečištěné vody jsou odvedeny jednotnou
kanalizací. S podmínkou budování domovních čistíren se stejně tak počítá u veškeré nové
zástavby v obci.
Pokud má obec skutečně záměr upřednostňovat centrální čištění odpadních vod před čištěním
odpadních vod v malých ČOV (s tímto záměrem se ztotožňujeme), likvidaci odpadních vod z
nové zástavby není možno podmiňovat výstavbou dalších jednotlivých domovních ČOV.
Je zcela zřejmé, že účinnost čištění odpadních vod na dvou stávajících centrálních ČOV je
nedostatečná. Nejenom, že jsou odpadní vody v kanalizační síti obce extrémně nařeďovány,
ale dokonce i předčišťovány u jednotlivých nemovitostí.
Dotčený vodní útvar je nevyhovující v ukazatelích N-NO3 a Pcelk. Při stávajícím způsobu
odkanalizování a čištění (resp. ředění) odpadních vod v obci zcela jistě nemůže dojít ke
zlepšení stavu vodního útvaru. Spíše naopak.
Doplňujeme, že Obec Kotvrdovice odmítla napojení na ČOV Jedovnice, čímž by se problém s
likvidací odpadních vod v obci zcela vyřešil. Místo tohoto řešení upřednostnila stávající stav,
ve kterém jsou OV likvidovány v biologickém rybníku a kořenové ČOV. Obě ČOV vypouštějí
velké množství fosforu a amoniaku do toků pod nimi, čímž silně poškozují jejich stav. Dále OV
z obce prokazatelně poškozují kvalitu rekreační oblasti na rybníku Olšovec. S řešením
likvidace odpadních vod v obci nesouhlasíme a doporučujeme se touto problematikou
bezodkladně zabývat. Nesouhlasíme se zaváděním domovních ČOV v obci, neboť toto řešení
odporuje opatřením v PDP. Z našeho pohledu je obecně vhodným systémem centrální
odkanalizování zakončené mechanicko-biologickou ČOV (nejlépe s chemickým srážením
fosforu). Z výše uvedených důvodů rovněž, do doby vyřešení odkanalizování obce dle
podmínek výše, nesouhlasíme s dalším rozvojem obce, tedy s vymezením nových
zastavitelných ploch Z-I až Z-VI a ploch změn P-I až P-III , neboť by to vedlo k navyšování
znečištění Kotvrdovického a Kombutského potoka a rybníka Olšovec.
Upozorňujeme, že územní plán musí dále mj. zohledňovat následující obecné požadavky:
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Správcům vodních toků nesmí být znemožněn přístup k vodním tokům pro možnost výkonu
práv a povinností souvisejících s jejich správou, tato možnost by měla být zakotvena v
regulativech využití ploch a to např. i ploch zeleně, biokoridorů atp. Umístění prvků ÚSES je
třeba ošetřit tak, aby neznemožňovaly nebo administrativně nekomplikovaly správci vodního
toku příjezd k vodnímu toku za účelem údržby.
Zatrubňování nebo zakrývání vodních toků smí být navrhováno (povolovat) jen ve zcela
výjimečných, skutečně nezbytných případech, kdy neexistuje jiné variantní řešení a takové
technické řešení je ve veřejném zájmu (list opatření DYJ207501 Správné postupy v oblasti
ochrany vod jako složky životního prostředí ve schváleném Plánu dílčího povodí Dyje).
Územní plán musí obsahovat koncepci odvodu dešťových vod. Nakládání se srážkovými
(dešťovými) vodami musí být řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., v platném
znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění, konkrétně dle TNV 75 9011 „Hospodaření
se srážkovými vodami“. Dešťové vody ze zpevněných ploch a střech objektů musí být
přednostně zasakovány, využívány (např. pro zálivku zeleně) a zadržovány v jednotlivých
lokalitách staveb. Pro hospodaření s dešťovými vodami (HDV) musí být v rámci ploch
veřejných prostranství nebo ploch technické infrastruktury, popř. ploch zeleně vymezeny volné
plochy. Přímé odvádění dešťových vod do vod povrchových nebo do kanalizačních systémů
nepodporujeme.
Je třeba podporovat retenční schopnost území a řešit problematiku extravilánových vod a to
zejména v souvislosti s vhodnými návrhy Plánů společných zařízení (KPÚ). Plochy
protierozních opatření považujeme za vhodné zařadit jako přípustné v rámci regulativů všech
ploch.
Vyhodnocení připomínky:
Připomínka nebude akceptována. Obec má ve vlastnictví dvě čističky odpadních vod
(jedna biologická se stabilizační nádrží a druhá kořenová), které provozuje dle platných
zákonů ČR. Připomínka (Povodí Moravy) se jeví, jako tendenční a postavená na
sporných údajích. Pro zlepšení vypouštění vod do vod povrchových se obec snaží dělat
inovace na zmiňovaných ČOV. Již několik let kvalitu vypouštěných vod sleduje VAS
Boskovice, která pravidelně jednou měsíčně odebírá vzorky. Vzorky splňují veškeré
stanovené limity, které jsou určené Vodoprávním úřadem Blansko.
Návrh přebírá plochy vymezené v předchozím ÚP a navyšuje pouze odůvodnitelné
zastavitelné plochy. Takto byl projednán i OŽP MěÚ Blansko, OŽP KÚ Jmk a byl rovněž
zpracován vliv ÚP na životní prostředí. Konstatování skutečností ve výše uvedené připomínce
není postaveno na důkazech a nezabývaly se jimi ani příslušné orgány.

II.16.3 Vyhodnocení připomínek po opakovaném veřejném projednání
Do lhůty 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání nebyly uplatněny písemné
připomínky.
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Poučení :
Proti Územnímu plánu Kotvrdovice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Martin Kovář
místostarosta obce
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Jindřich Kocour
starosta obce
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