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Razítko:

Usnesení č …………….

Město Letovice
Masarykovo nám.19, 679 61 Letovice
V Letovicích dne ………..
Návrh Opatření obecné povahy
Změna č.4 Územního plánu Letovice

Zastupitelstvo města Letovice, příslušné podle §6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební
zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, ustanovení § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška“) a dále §
54 odst. 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů
vydává
Změnu č.4 Územního plánu Letovice formou opatření obecné povahy.
Územní plán Letovice se mění takto:

Lokalita Z4.01 BR – změna funkčního využití plochy Z 129 OK na bydlení

Lokalita Z4.02 B – změna funkčního využití stávající plochy OK na bydlení
Lokality Z4.03A-G – drobné změny a opravy v zastavěném území

Obsah změny č.4 ÚP Letovice:
Návrh Opatření obecné povahy změny č.4 ÚP Letovice
I. Změna č.4 ÚP Letovice
A. Textová část
B. Grafická část (výřezy z územního plánu)
I.1 Výkres základního členění území
I.2 Hlavní výkres – návrh uspořádání území

II. Odůvodnění změny č.4 ÚP Letovice
C. Textová část odůvodnění
D. Grafická část odůvodnění (výřezy z územního plánu)
II.1 Koordinační výkres
III. Poučení
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Změna č.4 územního plánu řeší drobné změny funkčního využití zastavěných a zastavitelných ploch
s rozdílným způsobem , na základě požadavků města a na základě zjištěných nesrovnalostí.
Změna č.4 obsahuje změny funkčního využití ploch s rozdílným způsobem využití:
-

Změna Z4.01 – změna funkčního využití zastavitelné plochy určené platnou územně
plánovací dokumentací jako plocha OK (občanské vybavení) na plochu pro bydlení BR.
Změna Z4.02 – změna funkčního využití plochy určené platnou územně plánovací
dokumentací jako plocha OK (občanské vybavení) na plochu pro bydlení B. Tímto návrhem
nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch.
Změna Z4.03A – změna plochy s funkčním využitím ZZ na p.č. 1662 v k.ú.Letovice (za
Kamenoprůmyslem) na plochu výroby VP. Tímto návrhem nedojde k vymezení nových
zastavitelných ploch.
Změna Z4.03B – změna trasy VN koridoru ve Zboňku, mimo návrhovou plochu ČSPH.

Změna Z4.03C – změna plochy s funkčním využitím ZO na p.č.863/1 v k.ú.Letovice na
plochu dopravní infrastruktury DP (plocha, která slouží jako
parkoviště
Tylexu).
Tímto
návrhem nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch.
Změna Z4.03D – změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č. 129/40
v k.ú.Třebětín u Letovic na plochu pro bydlení BR. Tímto návrhem nedojde k vymezení
nových zastavitelných ploch.

Změna Z4.03E – změna stávající plochy s funkčním využitím N (vodní plocha) na p.č. 2661/1
v k.ú.Letovice na plochu SM (plochy smíšené nezastavěného území). Tímto návrhem nedojde
k vymezení nové zastavitelné plochy.
Změna Z4.03F – změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č. 30/10, st.70,
30/9, st.69, 30/8, 30/7, st.68, 30/6, st.67, 30/5, st.66 v k.ú.Jasinov na plochu RR (rodinná
rekreace). Tímto návrhem nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch.
Změna Z4.03G – zakreslení trasy biokoridoru na k.ú.Podolí u Míchova (Nad Podolím).

1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území se nemění.

2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE
HODNOT
2.2.3.

OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Byl doplněn 4. a 5. odstavec první odrážky „ hranice negativního vlivu hluku z dopravy“:
-

-

Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví 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 povolených,
dosud nerealizovaných záměrů).
Budou splněny povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví
na úseku ochrany před hlukem případně vibrací, dále bude zapracováno odůvodnění , že
před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.
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3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ
3.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA URBANISTICKÉ KONCEPCE
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

3.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU
SÍDELNÍ ZELENĚ
3.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY

Upravuje se řádek tabulky zastavitelných ploch (plocha Z129) a ruší se řádek Z144 OS:
Ozn.
Plochy
Z129

katastrální
území
Letovice

Způsob využití
plochy
OK BR

Z144

Zboněk

OS

podmínky využití území

 plocha je určená pro rozšíření ubytovacího zařízení Hotelu u
koupaliště lokality bydlení v rodinných domech
 zajistit obsluhu území v rámci stávajících a navržených veřejných
prostranství a ploch pro dopravu
 respektovat podmínky OP nadzemního vedení vn
 výšková hladina zástavby – max. 2NP s možností podkroví
 plocha je navržená pro rozšíření hřiště

3.2.2. PLOCHY PŘESTAVBY

Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.
3.2.3. PLOCHY ÚZEMNÍCH REZERV

Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.
3.2.3. PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ

Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

4.
KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY VČETNĚ PODMÍNEK PRO
JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

5.
KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ
PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA
PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH
SUROVIN
Změnou č. 4 územního plánu dochází k zásahu do územního systému ekologické stability.

Řešením dílčí změny Z4.03G byla doplněna na k.ú. Podolí u Míchova chybějící část LBK Nad
Podolím.

5.5.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI

Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.
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6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM
VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY, VČETNĚ
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

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
7.1. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

8.
VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH
PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE §50 ODST. 6
STAVEBNÍHO ZÁKONA
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ
MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJICH
PROVĚŘENÍ
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ
PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O
ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO
REGULAČNÍHO PLÁNU
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH
STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
Beze změny oproti původnímu územnímu plánu.

8

14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU
VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI
I. ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
A)
B)

Textová část – počet listů 9
Grafická část (výřezy z územního plánu) – počet výkresů 6
I.2
Hlavní výkres – návrh uspořádání území

1 : 5 000

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU
C)
D)

Textová část – počet listů 35
Grafická část (výřezy z územního plánu) – počet výkresů 7
II.1 Koordinační výkres
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B.
I.2

GRAFICKÁ ČÁST

Hlavní výkres – návrh uspořádání území (6 výřezů)
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1.

Postup při pořizování změny č.4 územního plánu

Změna č.4 ÚP Letovice řeší změnu funkčního využití dvou ploch v zastavěném území obce a dále
opravu zjištěných nesrovnalstí v průběhu období od vydání územního plánu, viz Základní údaje, str.6.
Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny č. 4 územního plánu dne 12.3.2015 a 11.6.2015.
Pořizovatel , MěÚ Letovice, odbor výstavby a ŽP, zpracoval návrh zadání změny č.4.
Návrh zadání změny č.4 byl zpracován a projednán ve smyslu ust.§47, odst.2) stavebního zákona a
přílohy č.6 vyhlášky. Pořizovatel zaslal návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím a
krajskému úřadu pro uplatnění podnětů a požadavků a zároveň zajistil zveřejnění. Návrh zadání byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu od 17.7.2015 do 18.8.2015. V uvedené lhůtě mohl každý
uplatnit připomínky. Do 30 dnů po obdržení návrhu zadání změny č.4 mohly dotčené orgány a
krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah zadání. Ve stejné jhůtě mohly uplatnit u
pořizovatele své požadavky na obsah zadání změny č.4. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit u
pořizovatele své podněty i sousední obce.
K zadání se vyjádřily dotčené orgány:
- Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí
- Krajský úřad JmK, odbor územního plánování a st.řádu
- MěÚ Boskovice, TOŽP
- Krajská hygienická stanice, JmK
- Státní pozemkový úřad
- Státní energetická inspekce
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Ministerstvo obrany
- Ministerstvo životního prostředí
K zadání podali připomínku:
Manželé Dufkovi (netýkala se navržených ploch pro změnu č.4)
Po ukončení projednávání pořizovatel uplatněné požadavky zapracoval do zadání změny a předložil
zastupitelstvu ke schválení.
Zadání bylo schváleno zastupitelstvem města dne 10.9.2015, č.usn. 2015-ZM-5-24.
Uzavření smlouvy o dílo se zpracovatelem změny, USB spol.s r.o., bylo schváleno Radou města
Letovice dne 27.10.2015, č.usn. 2015-RM-26-27.
Vypracování návrhu změny č. 4 – I.etapa – bylo předáno pořizovateli dne 18.2.2016.
Společné jednání proběhlo dne 5.4.2016. Společného jednání se nikdo nezúčastnil.
Ke společnému jednání se vyjádřily a zaslaly stanovisko dotčené orgány:
- Ministerstvo životního prostředí
- MěÚ Boskovice, TOŽP
- Ministerstvo obrany
- Hasičský záchranný sbor JmK
- Krajská hygienická stanice JmK
- Krajský úřad Jihomoravského kraje , odbor územního plánování a stavebního řádu –
koordinované stanovisko
- Stanovisko krajského úřadu k návrhu změny č. 4 územního plánu
Na základě žádosti pořizovatele bylo vydáno stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu ve smyslu § 50 odst.7 stavebního zákona ze dne
13.6.2016, čj: JMK/74457/2016.
Návrh změny č.4 byl upraven a předložen k veřejnému projednání, které se konalo dne 24.8.2016.
Veřejného projednání změny se nikdo nezúčastnil.
K veřejnému jednání byla zaslána vyjádření:
- Ministerstvo životního prostředí
- MěÚ Boskovice, TOŽP
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a st. řádu – koordinované
stanovisko
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
- České dráhy, a.s.
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2.

Výsledek přezkoumání změny č.4 územního plánu

2.1. Vyhodnocení souladu návrhu změny č.4 ÚP s PÚR a ZÚR
2.1.1 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ
AKTUALIZACE Č.1.

Zpracování změny č.4 územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve
znění Aktualizace č.1 vydanou vládou České republiky usnesením č. 596/2013 dne 15.4. 2015.

Dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č.1 schválené usnesením vlády
České republiky č. 276 dne 15.04.2015 je ve správním území ORP Boskovice vymezena rozvojová
osa OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová s výraznou vazbou na významné dopravní cesty, tj. silnici
I/43, koridor připravované rychlostní silnice R43 a železniční trať č. 260.

Město Letovice leží na této důležité rozvojové ose OS9, stávající silnice I/43 prochází středem města,
a proto zde může docházet ke střetům se záměry, jako je tomu v případě řešení dílčí změny Z4.03B –
změna trasy VN koridoru ve Zboňku, která řeší střet budoucího koridoru pro umístění přeložky VN se
stávající silnicí I/43. Ostatní dílčí změny řešené změnou č.4 ÚP Letovice jsou drobného charakteru, a
neovlivní významné dopravní cesty, kterými je rozvojová osa vymezena.
Z Politiky územního rozvoje ČR jsou respektovány zejména tyto priority:
(14)

Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem
identity území, jeho historie a tradice. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami
ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých
případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit,
respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který
vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly
zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty.
o

řešením změny č.4 ÚP Letovice jsou chráněny základní hodnoty území, upřesněním
způsobu využití některých lokalit v zastavěném a nezastavěném území nedojde k narušení
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

o
(14a)

Při plánování rozvoje venkovského území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru při
zohlednění ochrany kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny.

o
(22)

řešením změny č.4 ÚP Letovice je podpořena ochrana krajinného rázu (doplnění
chybějících části ÚSES, upřesnění způsobu využití rekreačních lokalit v nezastavěné
území) mají chránit venkovskou krajinu proti nežádoucímu upadání
řešením změny č.4 ÚP Letovice nejsou navrženy nové plochy na zemědělské půdě mimo
zastavěné území

Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu
(např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které
umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).
o

řešením změny č.4 ÚP Letovice jsou respektovány podmínky pro cestovní ruch ve městě,
které je již tradičně výchozím místem pro výlety do okolní krajiny pro pěší, turisty a
cykloturisty.
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2.1.2.

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), jehož součástí je řešené území, byly
vydány Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 5.10.2016 a nabyly účinnosti 3.11.2016.
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také ZÚR JMK) k dosažení udržitelného
rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje a obcí a pro rozhodování v území)
priority územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují cíle a úkoly územního plánování
pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a zohledňují republikové priority
územního plánování obsažené v politice územního rozvoje:
Změna č.4 územního plánu Letovice respektuje priority územního plánování stanovené ZÚR JMK:
(1)
Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského
kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám
a impulzům, poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.

(2)

(3)

Změna č.4 územního plánu upravuje funkční využití převážně stabilizovaných ploch, kromě
jedné zastavitelné plochy tak, aby nebyl omezen rozvoj aktivit, které kromě základní funkce
bydlení, zahrnují úpravu ploch pro rozvoj ekonomických a hospodářských aktivit, které
přispívají k prosperitě regionu.

Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje
eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho
periferními, respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti
ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury.
Změna č.4 územního plánu nemá vliv na snižování rozdílů mezi centrem a okrajovými částmi
města, ale řešením aktuálních požadavků na funkční využití území přispívá ke stabilizaci jeho
populace a sídelní struktury.

Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou
a mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších
významných center osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba:
a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit
atraktivitu a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje;
b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení
s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce;

c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů
Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům
v přiléhajícím území sousedních zemí Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla
v marginálních územích po obvodu kraje.

(4)

Změna č.4 územního plánu nenavrhuje nové zastavitelné plochy, ani nevytváří nové podmínky
pro změny v sídelní struktuře kraje. Respektuje koncepci platného územního plánu.

Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem
urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli
a dalšími uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský
rozvoj i životní úroveň obyvatel.
Změna č.4 územního plánu nenavrhuje nové zastavitelné plochy a drobnými změnami
funkčního využití ploch, neovlivní koncepci platného územního plánu.
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(5)

(6)

(7)

(8)

Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje
území, zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné
koordinování prostorových, odvětvových a časových hledisek).

Změna č.4 územního plánu přispívá k podpoře principu integrovaného rozvoje území změnou
funkčního využití ploch, zejména tam, kde by mohly nastat problémy, jako je chybějící
parkoviště u průmyslové zóny, výrobní plocha v průmyslové zóně, mimo aktivní záplavové
území apod.

V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí
Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území
s převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit.
V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze
sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění zbývajících složek.

Změna č.4 územního plánu nenavrhuje nové zastavitelné plochy a nemění podmínky pro
plochy s rozdílným způsobem využití, které odpovídajícím způsobem zohledňují místní
specifika a charakteristiky území, vymezené platným územním plánem.

Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních
koridorů. Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení
Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony.

Změna č.4 územního plánu nemění podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro
propojení Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony.

Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury
zajišťující dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným
dopravním systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na:
a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně
potřebných infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje
v návaznosti na plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy;
b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro
každodenní i rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě;
c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou
dopravu jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu
rozvoje infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení
oblastí a center cestovního ruchu a rekreace;

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

(9)

Změna č.4 územního plánu nemění podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury,
která je součástí fungujícího Integrovaného dopravního systému jihomoravského kraje
tak, jak byly navrženy platným územním plánem.

Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu
veřejné technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území.
Změna č.4 územního plánu nemění podmínky pro obslužnost území stávající a navrženou
technickou infrastrukturou. Navrhuje úpravu trasy přeložky VN el. energie tak, aby
neomezovala využití plochy pro čerpací stanici pohonných hmot v části Zboněk. Navržená
úprava je v souladu se ZÚR JMK a je vymezena jako veřejně prospěšná stavba.
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(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny.

Změna č.4 územního plánu neovlivní řešení platného územního plánu, nenavrhuje změny v
krajině.
Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou
kapacitu občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území.

Změna č.4 územního plánu neovlivní řešení platného územního plánu, její dílčí změny jsou
drobného charakteru..
Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí.

Změna č.4 územního plánu nezhorší podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí
a ochranu zdraví lidí, tak, jak byly stanoveny platným územním plánem.

Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví.

Změna č.4 územního plánu nevymezuje takové záměry, které by významně přispívaly ke
zhoršování stavu v území a mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví

Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje.
Změna č.4 územního plánu nevymezuje takové záměry, které by významně přispívaly ke
zhoršení kulturních a přírodních hodnot území.

Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména
s ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy
a ekologickou funkci krajiny.
Změna č.4 územního plánu nenavrhuje nové zastavitelné plochy s dopadem do ZPF.

Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje.
Zvláště v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky
územního rozvoje a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu
usilovat o koordinaci ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání
území. Dbát zvláště na:
a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného
prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit
příznivá urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné
zeleně a zachování prostupnosti krajiny;

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných
k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby
nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině;
c) vytváření územních podmínek pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před
demolicemi či rozsáhlými asanacemi;

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky
a lázeňství na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu
s podmínkami v dotčeném území a s využitím kulturního potenciálu území při zachování
a rozvoji jeho kulturních hodnot.
Změna č.4 územního plánu neřeší rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky apod.
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(17)

Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou
vymezeny. Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro
hospodářské a sociální využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na:
a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb
a veřejné infrastruktury v sídlech,

b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území
a zajištění kvalitního životního a obytného prostředí.
(18)

(19)

(20)

(21)

Změna č.4 územního plánu neleží ve specifické oblasti Jihomoravského kraje.

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.
Změna č.4 územního plánu neřeší záměry, vyžadující ochranu před přírodními katastrofami
(záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.).
Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických
zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie.

Změna č.4 územního plánu respektuje koncepci územního plánu pro využívání ekologicky
šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie.

Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému
CHOPAV, ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů
zvyšujících retenční schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné
a užitkové vody pro stávající i budoucí rozvojové potřeby kraje.
Změna č.4 územního plánu nemá vliv na ochranu a hospodaření s vodními zdroji.

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.
Změna č.4 územního plánu respektuje řešení platného územního plánu.

ZÚR JMK vymezují v jižní části řešeného území nadmístní koridor pro vedení el. energie
označený jako veřejně prospěšná stavba TEE14, včetně elektrické stanice 110 kV. Návrh
přeložky VN řeší dílčí změna Z4.03B, tak aby nebyla omezena plocha pro čerpací stanici
pohonných hmot, která je navržena platným územním plánem v tomto prostoru.
2.1.3.

POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OSTATNÍCH ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH PODKLADŮ

Z územně analytických podkladů (3. úplná aktualizace 2014), zejména z problémů určených k řešení
v územně plánovací dokumentaci, případně z doplňujících průzkumů a rozborů, nevyplývají pro řešení
změny č.4 územního plánu, kromě povinnosti zajištění udržitelného rozvoje, žádné požadavky.

2.2. Vyhodnocení souladu návrhu změny č.4 ÚP s cíli a úkoly
územního
plánování
zejména
s požadavky
na
ochranu
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Cílem řešení změny č.4 územního plánu Letovice jsou drobné opravy a změny v platném územním
plánu, které reagují na aktuální požadavky a potřeby obyvatel a tím přispět k rozvoji města a
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spokojenosti jeho obyvatel. Změny se týkají převážně funkčního využití stávajících ploch, v některých
případech i změn funkčního využití zastavitelných ploch.


vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel:
o



vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného využití a
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a
soukromých zájmů:
o



změna č.4 respektuje technické a přírodní limity území, které vyplývají ze zvláštních
právních předpisů

chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel, určovat podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a
nezastavitelných pozemků
o



změna č.4 řeší změny ve využití ploch, bez vlivu na udržitelný rozvoj, v souladu s
veřejným a soukromým zájmem

koordinovat veřejné i soukromé záměry v území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů
vyplývající ze zvláštních právních předpisů
o



změna č.4 nemění podmínky pro udržitelný rozvoj území, které jsou definovány
platným územním plánem, ke kterému patří vyvážený vztah podmínek pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel

změna č.4 přispívá k účelnému využívání zastavěného území, řešení krajiny a
nezastavěného území není předmětem řešení

respektovat možnosti umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví
atd. v nezastavěném území, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje
o

změna č.4 neřeší podmínky pro umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro
zemědělství, lesnictví atd. v nezastavěném území. Respektuje podmínky stanovené
v platném ÚP a jeho vydaných změnách.

VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Úkolem řešení změny č.4 územního plánu Letovice je zapracovat konkrétní požadavky do organismu
města v souladu se všemi podmínkami tak, aby nebyly narušeny stávající hodnoty a nedošlo ke
zhoršení životních podmínek pro obyvatele, žijící v blízkosti řešených změn územního plánu.
Změna č.4 územního plánu respektuje:


stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty



veřejný zájem a zvažuje rizika s ohledem např. na veřejné zdraví, životní prostředí,
geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání











koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky
území

urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání
území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb

podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb
s ohledem na stávající charakter a hodnoty území
nestanovuje pořadí provádění změn v území (etapizaci)

podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování
jejich důsledků v území
podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn v území
podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení

podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území
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podmínky pro zajištění civilní ochrany



podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů, před negativními vlivy
záměru na území a navrhuje kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví
jinak






potřebu nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních zásahů do území

rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů

v návrhu uplatňuje poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a
ekologie a památkové péče

2.3. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky stavebního
zákona a jeho prováděcích právních předpisů
Změna č.4 územního plánu je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ).

2.4. Vyhodnocení souladu návrhu ÚP s požadavky zvláštních
předpisů a se stanovisky DO podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě s výsledkem řešení rozporů
2.4.1

POŽADAVKY V ZÁJMU ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

Změna č.4 územního plánu Letovice neovlivní požadavky v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti
státu, zůstává v platnosti koncepce schválená v územním plánu. Do správního území obce zasahuje
zájmové území Ministerstva obrany:

Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách – který je nutno respektovat podle
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991
Sb. o živnostenském podnikání.
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových
staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb
s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovní vedení vn a vvn, rozšíření
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závaznéhob stanoviska MO –
viz. jev ÚAP – 102. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu
vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.
OP RLP – ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení §
37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání.

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě
závaznéhob stanoviska MO (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu) – viz. jev ÚAP – 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a
přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovní vedení vn a vvn, základnových stanic
mobilních operátorů. V tomto vymezeném prostoru může být výstavba větrných elektráren, výškových
staveb nad 30m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo
zakázána.

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v celé území,
řešeném změnou č.4 ÚP, lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad
30m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a zěmny 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 MO.
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Výšková omezení pro umisťování výškových staveb a zařízení, vyplývající z požadavků Ministerstva
obrany, nejsou pro řešení změny č.4 územního plánu uplatněna, poněvadž se jedná o drobné změny,
kde výškové nebo jiné stavby výše jmenované, umisťovány nebudou.
2.4.2

POŽADAVKY OCHRANY OBYVATELSTVA

Změna č.4 územního plánu Letovice neovlivní požadavky civilní ochrany obyvatelstva, zůstává
v platnosti koncepce schválená v územním plánu.
2.4.3

VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Z vyjádření dotčených orgánů ke společnému jednání:
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu – koordinované
stanovisko ze dne 5.5.2016, čj: JMK 37345/2016
A) Stanovisko odboru životního prostředí:
1. Z hlediska zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Změna č. 4 nenavrhuje řešení, která by navyšovala již odsouhlasené plochy záboru ZPF

zábor ZPF nad
rámec
odsouhlasených
ploch v ÚP

Změna č:

popis dílčí změny

Z4.01

Změna funkčního využití zastavitelné plochy určené platnou
územně plánovací dokumentací jako plocha OK (občanské
vybavení) na plochu pro bydlení BR.

Z4.02

Změna funkčního využití plochy určené platnou územně
plánovací dokumentací jako plocha OK (občanské vybavení) na
plochu pro bydlení B. Tímto návrhem nedojde k vymezení
nových zastavitelných ploch.

ne

Z4.03A

Změna plochy s funkčním využitím ZZ na p.č. 1662
v k.ú.Letovice (za Kamenoprůmyslem) na plochu výroby VP.
Tímto návrhem nedojde k vymezení nových zastavitelných
ploch.

ne

Z4.03B

Z4.03C

Z4.03D

Jedná se o změnu využití odsouhlasené zastavitelné plochy
Z129, ktrá byla odsouhlasena v platném ÚP v k.ú. Letovice.

Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečným
stavem.

Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečným
stavem.

Změna trasy VN koridoru ve Zboňku, mimo návrhovou plochu
ČSPH.°

Důsledkem řešení dílčí změny je zrušení zastavitelné plochy
Z144 pro občanské vybavení (pro sport a rekreaci) v k.ú.
Zboněk.
Změna plochy s funkčním využitím ZO na p.č.863/1
v
k.ú.Letovice
na plochu dopravní infrastruktury DP (plocha,
která slouží jako parkoviště Tylexu). Tímto návrhem nedojde
k vymezení nových zastavitelných ploch.

Změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č.
129/40 v k.ú.Třebětín u Letovic na plochu pro bydlení BR. Tímto
návrhem nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch.
Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečným
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ne

ne

ne

ne

stavem.
Z4.03E

Změna stávající plochy s funkčním využitím N (vodní plocha) na
p.č. 2661/1 v k.ú.Letovice na plochu SM (plochy smíšené
nezastavěného území). Tímto návrhem nedojde k vymezení
nové zastavitelné plochy.

ne

Z4.03F

změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č.
30/10, st.70, 30/9, st.69, 30/8, 30/7, st.68, 30/6, st.67, 30/5, st.66
v k.ú.Jasinov na plochu RR (rodinná rekreace). Tímto návrhem
nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch

ne

Z4.03G

zakreslení trasy biokoridoru na k.ú.Podolí (Nad Podolím).

ne

Z4.03H

Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečným
stavem.

změna části pozemku p.č. 211/4 v k.ú. Slatinka z plochy SO –
(smíšená plocha bydlení) na lesní pozemek, v souladu
s katastrem nemovitostí. Tímto návrhem nedojde k vymezení
nových zastavitelných ploch. Důvodem je uvedení do souladu se
skutečným stavem.

ne

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF po upřesnění a doplnění vyhodnocení záboru ZPF uplatnil
souhlasné stanovisko.
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
Zájmy ochrany přírody a krajiny, kjejichž uplatnění je příslušný krajský úřad, nejsou tímto návrhem
dotčeny.
3. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
OŽP jako dotčený orgán ochrany ovzduší uplatňuje souhlasné stanovisko k předloženému Návrhu
změny č.4 ÚP Letovice“.
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně ovzduší a jeho
prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje č. 384/2004, kterým se
vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých zněčišťujících látek, oxidu siřičitého,
oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého benzenu, olova, kadmia, niklu,
arsenu, rtuti a polycyklických aromatických uhlovodíků a Krajský program ke zlepšení kvality
ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění nařízení Jihomoravského kraje č. 11/2012. Podmínky
ochrany ovzduší budou stanoveny v rámci správních řízení, bude nutno posuzovat je individuálně
např. na základě zpracovaných rozptylových studií v rámci procesu EIA, procesu povolování
vyjmenovaných stacionárních zdrojů krajským úřadem nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů
(v kompetenci ORP)
Vyhodonocení: vzato na vědomí
4. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k územnímu
plánu obce je dle § 106 odst. 2 vodního zákona v daném případě MěÚ Boskovice, odbor tvorby a
ochrany ŽP.
Vyhodnocení:vzato na vědomí, vodoprávní úřad MěÚ Boskvocie byl obeslán.
5. Z hlediska zákona č. 285/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
OŽP není dotčeným orgánem.
OŽP Mimo rámec výše uplatněných stanovisek požaduje, aby v dalších fázích projednávání
předmětné územně plánovací dokumentace byly všechny změny řešení provedené od společného
jednání v textové části zřetelně vyznačeny, v tabelárních přehledech záborů ZPF a PUPFL vyznačit
změny formou rozšíření původní tabulky o sloupec označený v záhlaví „Úpravy po společném
jednání“.
Vyhodnocení: změny od společného jednání do veřejného projednání byly vyznačeny červeně,
doplnění pořizovatele modře.
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B) Stanovisko odboru rozvoje dopravy
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, jako dotčený orgán sděluje, že návrhem
změny ÚP, tak jak byl předložen , není dotčeno řešení silnic II. A III. Třídy.
C) Stanovisko odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče
V daném případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje,
odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové péče.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje - stanovisko ze dne 19.4.2016, čj: KHSJM
19693/2016/BK/HOK
Souhlasné stanovisko.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – souhlasné stanovisko ze dne 18.4.2016, ev.č.
HSBM-18-16/2-POKŘ-2016
Doporučujeme vyhodnotit v návrhu změny č.4 ÚP Letovice, požadavek §29 odst. 1. písm k)
zák.č.133/1985sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, využitelný pro zájmové plochy
předmětné změny.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a řízení
programů nemovité infrastruktury stanovisko ze dne 24.3.2016, čj: 74-152/2016-8201:
Souhlasí s Návrhem změny č.4 ÚP Letovice.
Dále je uvedeno, že rozhledna umístěná v návrhové ploše Z 127 plocha OV lokalita Hájek – se
specifickým využitím( rozhledna) bude výraznou dominantou. Z tohoto důvodu upozorňujeme na
skutečnost, že rozhlednu bude s největší pravděpodobností nutné označit výstražným překážkovým
označením.
Vyhodnocení: plocha Z 127 není řešena změnou č.4 ÚP Letovice.
Městský úřad Boskovice, TOŽP – vyjádření ze dne 21.3.2016, čj: DMBO4492/2016/TOŽP/Me
Z hlediska ochrany ZPF a ochrany přírody nejsou připomínky.
Z hlediska zákona o vodách nejsou připomínky, pouze upozornění, že plocha Z4.03A se nachází
v záplavovém území vodního toku Třebětínka.
Vyhodnocení: vzato na vědomí
Z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem:
1. Městský úřad Boskovice, orgán státní správy lesů, požaduje plné respektování zák.ust. § 14 odst.1
lesního zákona, tj. projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhu na
stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování
lesa a řídit se při tom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková
řešení, která jsou z hlediska
zachování lesa, ochrany životního prostředí
a ostatních
celospolečenských zájmů nejvhodnější ; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných
důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace
uspořádání území po dokončení stavby.
2. Požadujeme, aby navrhované funkční plochy byly umístěny ve vzdálenosti větší než 50m od
hranice lesa tak, aby nevznikaly podmínky pro možné ohrožení staveb vlivem pádu stromů, větví,
sesuvu půdy apod., či nebyly vytvořeny ztížené podmínky pro hospodářskou činnost v lesích nesoucí
případné zvýšené provozní náklady.
3. Požadujeme zachování cestní sítě umožňující přístup k lesním pozemkům za účelem jejich
možného obhospodařování.
Vyhodnocení: Změnou č.4 územního plánu nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy s dopadem
na PUPFL.
Ministerstvo životního prostředí – stanovisko ze dne 7.3.2016, čj: 554/560/16:
Souhlasné stanovisko.
Návrhem změny č.4 ÚP Letovice nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů.
Z vyjádření dotčených orgánů k veřejnému projednání :
K návrhu změny již nebyly vzneseny žádné požadavky, pouze odbor životního prostředí KÚ JMK
upozornil na formální chybu v textové části odůvodnění, jmenovitě v tabelárním vyhodnocení, kde ve
sloupci „dopad do ZPF“ u návrhových ploch Z4.03D a Z4.03F je uvedeno, že nedochází k záboru ZPF.
Podle katastru nemovitosti jsou však předmětné zemědělské pozemky pod ochranou ZPF, přesto dle
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„společného metodického doporučení odboru územního plánování MMR a odboru ochrany
horninového a půdního prostředí MŽP“ nemusí být záborově vyhodnoceny, neboť se jedná o plochy
v zastavěném území do výměry 2 000m2.
Vyhodnocení: tabelární vyhodnocení bylo opraveno.

3. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
obsahující základní informace o výsledcích tohoto
vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
3.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení
ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

Návrh změny č.4 územního plánu vychází z cílů územního plánování – vytvářet předpoklady pro
udržitelný rozvoj při vyváženosti podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
soudržnost společenství obyvatel v území.


řešení změny č. 4 územního plánu nebylo posouzeno samostatnou přílohou „Vyhodnocení
vlivu návrhu na životní prostředí“ a přílohou „Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj
území“.

4. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

Orgán ochrany přírody KÚ JmK ve svém stanovisku č.j. JMK 97784/2015 ze dne 17.7.2015 sdělil, že
navržená změna nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.
Orgán ochrany přírody KÚ JmK ve svém stanovisku č.j. JMK 93830/2015 ze dne 15.7.2015 nestanoví
rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č.1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí a není tedy předmětem posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících zákona o
posuzování vlivů na životní prostředí.

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

5. Sdělení jak bylo Stanovisko krajského úřadu podle § 50
odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud
některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly
Zpracování vyhodnocení vlivů změny č. 5 ÚP Letovice na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.
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6. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané
varianty

O pořízení změny č.4 územního plánu Letovice rozhodlo Zastupitelstvo města Letovice a schválilo
Zadání změny č. 4. dne 10. 9. 2015 pod. č.j. 2015 – ZM – 5 – 24.
Změna č.4 obsahuje změny funkčního využití:

Lokalita Z4.01 BR – změna funkčního využití plochy Z 129 OK na bydlení

Lokalita Z4.02 B – změna funkčního využití stávající plochy OK na bydlení
Lokality Z4.03A-G – drobné změny a opravy v zastavěném území

6.1. Základní koncepce rozvoje území
6.1.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Změna č.4 územního plánu respektuje urbanistickou koncepci, která vychází ze stávající založené
struktury města a soudobých požadavků, při plném respektování nadřazených dokumentací,
požadavků obce i občanů. Řešením je zachována kontinuita urbanistické koncepce, definované
platným ÚP.
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
Lokalita Z4.01 BR – změna funkčního využití plochy Z 129 OK na bydlení

Předmětem řešení dílčí změny Z4.01 BR je změna funkčního využití plochy určené platnou územně
plánovací dokumentací jako plocha OK (občanské vybavení) na plochu pro bydlení BR. Uvažovaná
plocha se nachází v ul.9.května v Letovicích. Jedná se o zastavitelnou plochu, která je již v ÚP
vymezena jako plocha občanského vybavení OK. Po projednání návrhu změny v komisi výstavby,
radě města a zastupitelstvu bylo konstatováno, že touto změnou nedojde k narušení záměru města.
Tímto návrhem nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch, plocha byla vymezena v ÚP.
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

Z129 OK – plochy občanského vybavení – komerční

Z129 BR – plochy bydlení – bydlení individuální

Pro lokalitu Z129 BR zůstávají v platnosti doplňující podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným
územním plánem pro plochu Z129 OK, nově se připouští využití podkroví pro bydlení. Plocha byla
navržena ke změně z důvodu nových okolností, které upřednostnily zájem o bydlení v rodinných
domech, před rozšířením ubytovacích kapacit hotelu u Koupaliště. Řešená plocha je součástí ucelené
lokality rodinných domů a využívá k zástavbě poslední volnou plochu, zasíťovanou inženýrskými
sítěmi a dopravně přístupnou z veřejné komunikace. Pro rozšíření hotelu je možné najít jiné řešení,
např. rozšíření v rámci stávající plochy OK.
Změna Z4.01 BR nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.

Lokalita Z4.02 B – změna funkčního využití stávající plochy OK na bydlení

Předmětem řešení dílčí změny Z4.02 B je změna funkčního využití plochy určené platnou územně
plánovací dokumentací jako plocha OK (občanské vybavení) na plochu pro bydlení B. Uvažovaná
plocha se nachází v ul.Zámecká v Letovicích v uliční frontě rodinných domů. Jedná se o objekt, kde
původně byla prodejna Jednoty. Tato je již 20 roků zavřená bez dalšího využití a objekt za tu dobu
velmi zchátral a začíná ohrožovat sousední nemovitosti. Vzhledem k tomu, že v ul. Zámecká je jiný
obchod s potravinami a smíšeným zbožím, nepředpokládá se, že by předmětný obchod byl využit jako
prodejna.Tímto návrhem nedojde k vymezení nových zastavitelných ploch. Nachází se v zastavěném
území obce.
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Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

OK – plochy občanského vybavení – komerční

B – plochy bydlení – bydlení všeobecné

Pro lokalitu Z4.02 B zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem, prostorové podmínky zde umožňují výškovou hladinu zástavby pro bydlení, v souladu s okolní
zástavbou. Plocha byla navržena ke změně z důvodu nových okolností, které rozhodly, že zde
komerční zařízení již nelze obnovit, proto zde bylo rozhodnuto upřednostnit zájem o bydlení. Řešená
plocha je součástí ucelené lokality rodinných domů, ulice, s vybudovanou technickou infrastrukturou a
dopravně přístupnou z veřejné komunikace.
Změna Z4.02 B nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Lokality Z4.03A-G – drobné změny a opravy v zastavěném území
Změna Z4.03A

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03 A je změna plochy s funkčním využitím ZZ na p.č. 1662
v k.ú.Letovice (za Kamenoprůmyslem) na plochu výroby VP. Tato plocha byla změněna na plochu VP
již v původním územním plánu, bylo zde vydáno územní rozhodnutí na terénní úpravy, bylo dáno jako
podklad při zpracování ÚP. Plocha je v zastavěném území obce.
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

ZZ – plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad

VP – plochy výroby a skladování – průmyslová výroba

Pro lokalitu Z4.03A zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem pro plochy průmyslové výroby. Řešená plocha je součástí ucelené průmyslové zóny,
s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou. Plocha se nachází v záplavovém území
vodního toku Třebětínka.
Změna Z4.03A nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Změna Z4.03B

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03B je změna VN koridoru ve Zboňku tak, aby nebyl veden přes
návrhovou plochu ČSPH (čerpací stanice pohonných hmot).
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

– koridor pro podzemní vedení vn

– koridor pro podzemní vedení vn – nová trasa

Pro lokalitu Z4.03B zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem pro plochy a koridory technické infrastruktury. Původní trasa byla zapracována do územního
plánu v souladu s původními Zásadami územního rozvoje – ZÚR JMK a oborovým dokumentem
E.O.N. jako veřejně prospěšná stavba. Proto Seznam VPS platného územního plánu zůstává beze
změny. Změna Z4.03B řeší střet s návrhovou plochou Z204 DC – dopravní zařízení – čerpací stanice
pohonných hmot.
Změna Z4.03B nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Změna Z4.03C

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03C je změna plochy s funkčním využitím ZO na p.č.863/1 v
k.ú.Letovice na plochu dopravní infrastruktury DP (plocha, která sloužila vždy jako parkoviště Tylexu a
takto byla vedena i v původním ÚP). Plocha je v zastavěném území obce.
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

ZO – plochy sídelní zeleně – zeleň ostatní a izolační

DP – plochy dopravní infrastruktury – parkoviště
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Pro lokalitu Z4.03C zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem pro plochy dopravní infrastruktury – parkoviště. Řešená plocha je součástí ucelené
průmyslové zóny, s vybudovanou technickou a dopravní infrastrukturou.
Změna Z4.03C nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Změna Z4.03D

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03D je změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č.
129/40 v k.ú.Třebětín u Letovic na plochu pro bydlení BR. Na pozemku se nachází již 30 let stavba
RD p.č. st. 230, zapsaná v KN. Plocha je v zastavěném území obce.
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

ZZ – plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad

BR – plochy bydlení – bydlení individuální

Pro lokalitu Z4.03D zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem, prostorové podmínky zde umožňují výškovou hladinu zástavby pro bydlení, v souladu s okolní
zástavbou. Řešená plocha je součástí ucelené lokality rodinných domů, ulice, s vybudovanou
technickou infrastrukturou a dopravně přístupnou z veřejné komunikace.
Změna Z4.02 B nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Změna Z4.03E

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03E je změna stávající plochy s funkčním využitím N (vodní plocha)
na p.č. 2661/1 v k.ú.Letovice na plochu SM (plochy smíšené nezastavěného území). Pozemek je
veden KN jako trvalý travní porost, žádná vodní plocha se zde nenachází ani toto nebylo podnětem ke
změně. Tímto návrhem nedojde k vymezení nové zastavitelné plochy.
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

N – plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy a toky

SM – plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské

Pro lokalitu Z4.03E zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem, pro plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské SM.
Změna Z4.03E nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Změna Z4.03F

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03F je změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č.
30/10, st.70, 30/9, st.69, 30/8, 30/7, st.68, 30/6, st.67, 30/5, st.66 v k.ú.Jasinov na plochu RR
(rodinná rekreace). Předmětné pozemky jsou min. 30 roků používány pro rekreaci a jsou zde
umístěny rekreační chaty, vše vedeno v KN. Plocha je v zastavěném území obce.
Využití území ve schváleném ÚP:
Využití území ve změně č.4 ÚP:

ZZ – plochy sídelní zeleně – zeleň zahrad

RR – plochy rekreace – rekreace rodinná

Pro lokalitu Z4.03F zůstávají v platnosti podmínky využití tak, jak byly stanoveny platným územním
plánem, pro plochy rodinné rekreace RR.
Změna Z4.03F nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
Změna Z4.03G

Předmětem řešení dílčí změny Z4.03G je zakreslení trasy biokoridoru na k.ú.Podolí u Míchova (Nad
Podolím), v ÚP nebyl uveden.
Pro lokalitu Z4.03G zůstávají v platnosti podmínky využití území tak, jak byly stanoveny platným
územním plánem, pro plochy biokoridorů.
Změna Z4.03G nevyvolává nové nároky na vymezení VPS ani zábor ZPF.
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6.1.2. KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Stávající systém dopravní infratsruktury platného územního plánu zůstává zachována.
6.1.2.8. STATICKÁ DOPRAVA

Změnou č.4 územního plánu nejsou navrženy nové zastavitelné plochy pro parkování, ale jsou
provedeny změny v zastavěném území, které napravují stávající stav využití ploch v průmyslových
zónách, které byly v platném územním plánu vymezeny jinou plochou s rozdílným způsobem využití
(ZO). Tento rozdíl, vznikl z důvodu potřeby, dostat do průmyslových zón maximum ploch zeleně (ZO
zeleň ostatní a izolační), která připouští i parkování. Z důvodu nutnosti zavedení jednoznačnosti pojmů
pro využití ploch, bylo rozhodnuto o zatřídění ploch do dopravní infrastruktury – parkoviště (DP).
Jedná se o dílčí změnu Z4.03C.

6.1.3. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Stávající systém technické infrastruktury platného územního plánu zůstává zachován. Dílčí změnou
Z4.03B je řešena změna trasy koridoru pro přeložku podzemního vedení vn v k.ú. Zboněk tak, aby se
vyhnula navržené ploše pro umístění čerpací stanice pohonných hmot. Proto byla navržena změna
trasy, která je nyní vedena po druhé straně silnice I/43, mezi silnicí a tokem řeky Svitavy.
6.1.3.1 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Řešením změny č. 4 územního plánu není dotčena koncepce nakládání s odpady dle schváleného
územního plánu. Vzniklý odpad bude odvážen na recyklační linku případně na skládku.

6.1.4. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES




dílčí změna Z4.03G doplňuje v k.ú. Podolí část lokálního biokoridoru LBK 42 v souladu
s „Koncepčním vymezením regionálního a nadregionálního územního systému ekologické
stability“. Doplněná část biokoridoru je vymezená východně od zastavěného území místní
části Podolí, využívá území s vyšší ekologickou stabilitou, např.vymezený ekologicky
významný krajinný segment Nad Podolím, existující lesní porosty nebo plochy krajinné zeleně.
Biokoridor je existující funkční. Důvodem vymezení (doplnění) části biokoridoru je uvedení
územního plánu do souladu se skutečným stavem dlouhodobé koncepce řešení ÚSES na
místní úrovni, kterou zajišťuje orgán ochrany přírody a dále koordinace této koncepce na
území navazujících obcí.
ochrana proti záplavám
– řešené území je ovlivněno významným vodním tokem Svitava a drobnými vodními
toky Třebětínka a Kladorubka
– plocha VP řešená změnou Z4.03A se nachází v záplavovém území Q100,
vyhlášeném na vodním toku Třebětínka a Kladorubka. Poněvadž se jedná o záměr
dlouhodobý, bylo na předmětné ploše vydáno územní rozhodnutí a na základě tohoto
územního rozhodnutí byly provedeny terénní práce, spočívající v navýšení terénu nad
– hladinu Q100.
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6.1.5 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A
PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY ZASTAVITELNÝCH PLOCH
i.č.

Způsob využití
plochy
Z129 Plochy bydlení –
bydlení individuální

Ozn. Plocha

Z144 Plochy občanského
vybavení –
tělovýchova a sport

OS

BR

Letovice

Zboněk

Odůvodnění návrhu

 plocha je určená pro rozšíření lokality bydlení
v rodinných domech

 v platném územním plánu byla plocha určená pro
rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit – rozšíření
hotelu u koupaliště. Během doby platnosti územního
plánu nastaly nové okolnosti, které přehodnotily potřeby
a upřednostnily zájem občanů města o bydlení a
k tomuto využití je navržená plocha vhodná, z hlediska
prostorového se jedná o doplnění proluky. Plocha je
dobře napojená na dopravní a technickou infrastrukturu
a spolu s okolní zástavbou vytváří ucelenou lokalitu pro
bydlení.
 plocha byla zrušená v souvislosti s řešením změny
4.03A (koridor pro přeložku vn elektrického vedení),
neboť není možné v územním plánu mít dvě návrhové
plochy na jedné ploše

6.2. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení jejich
využití, které bude nutno prověřit
V rámci změny č.4 územního plánu Letovice nejsou navrženy plochy a koridory územních rezerv.

6.3. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanace, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo

V rámci změny č.4 územního plánu Letovice nejsou navrženy plochy a koridory veřejně prospěšných
staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo
předkupní právo.

6.4. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci
V rámci změny č.4 územního plánu nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování
o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo
uzavřením dohody o parcelaci.

7. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území
a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch
7.1. KONCEPCE ŘEŠENÍ A VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ PLOCH OSTATNÍCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Změna č.4 územního plánu řeší zejména drobné změny v zastavěném území, pouze dílčí změnou
Z4.01 dojde k rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení a to pro cca 1 rodinný dům. Tyto změny
neovlivní potřebu vymezení nových zastavitelných ploch oproti platnému územnímu plánu, naopak
přispívají k účelnému využití zastavěného území.
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8. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska
širších vztahů v území
Změna č.4 územního plánu neovlivní území sousedních obcí, kromě návaznosti místního ÚSES na
obec Vísky. Návaznost je zajištěna v rozpracovaném ÚP Vísky. Změnou č.4 ÚP se nemění podmínky
a řešení, která by mohla mít dopad do sousedních obcí, proto není nutná koordinace z hlediska širších
vztahů v území.

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání a pokynů pro
zpracování návrhu.
9.1.
VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ
Zadání bylo schváleno zastupitelstvem města 10. 9. 2015.

A)
Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,
v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti
veřejné infrastruktury
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR.

Z Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č.1 nevyplývají pro řešení změny
č.4 územního plánu Letovice žádné požadavky.
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM.

Řešené území má platnou územně plánovací dokumentaci vydanou krajem ZÚR JMK. Řešení změny
č.4 bude respektovat tuto krajskou dokumentaci, zejména Priority územního plánování
Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a Vymezení veřejně prospěšných
staveb.
POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, ZEJMÉNA Z PROBLÉMŮ
URČENÝCH K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI A PŘÍPADNĚ Z DOPLŇUJÍCÍCH
PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ.

Z územně analytických podkladů ORP Boskovice (3. úplná aktualizace 2014) a územně analytických
podkladů JMK nevyplývají pro řešení změny č.4 územního plánu Letovice žádné požadavky.
POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE

Změna č. 4 navrhuje změnu funkčního využití dvou ploch v zastavěném a zastavitelném území obce
a dále opravu zjištěných nesrovnalostí v průběhu období od vydání územního plánu.
V rámci změny č. 4 jsou řešeny dílčí změny:

Z4.01 – změna plochy Z 129 vedené v ÚP jako plocha pro občanské vybavení na plochu bydlení na
p.č. 2094 v k.ú.Letovice
Z4.02 – změna stávající plochy pro občanské vybavení na plochu bydlení na p.č. 871 v k.ú.Letovice
Z4.03 – oprava zjištěných nesrovnalostí po vydání ÚP se skutečným stavem

A) 1. POŽADAVKY NA URBANISTICKOU KONCEPCI, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ PLOŠNÉHO A
PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A NA PROVĚŘENÍ MOŽNÝCH ZMĚN,
VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH
Požadavky byly respektovány. Podrobně v kap. 6.1.1. Urbanistická koncepce.
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A) 2. 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
Koncepce uspořádání krajiny ani schválený ÚSES nebude řešením změn Z4.01-4.03 zásadně
upravován. Bude opravena pouze trasa biokoridoru LBK 42 na k.ú.Podolí u Míchova.

Návrh řešení změn bude respektovat a chránit stávající krajinný ráz a vytvářet podmínky pro
zachování krajinářských hodnot nezastavěného území, které se v řešeném území nachází.
Ochrana ZPF – bude zpracována příslušná kapitola a výkres předpokládaných záborů ZPF.

Požadavky byly respektovány. Podrobně v kap. 6.1.4. Koncepce uspořádání krajiny, ochrany přírody a
ÚSES a kap. 11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zábor půdních fondů.
A) 3. POŽADAVKY NA KONCEPCI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ZEJMÉNA NA PROVĚŘENÍ
USPOŘÁDÁNÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A MOŽNOSTI JEJICH ZMĚN
- dopravní infrastruktura, technická infrastruktura – napojení všech ploch na stabilizovanou síť
místních nebo účelových komunikací

- nakládání s odpady – nejsou požadavky na plochy pro nakládání s odpady v rámci změny
č.4 ÚP Letovice

Požadavky byly respektovány. Podrobně v kap. 6.1.2. Koncepce dopravní infrastruktury a 6.1.3.
Koncepce technické infrastruktury.
B)
Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití,
které bude nutno prověřit
V rámci změny č.4 ÚP Letovice se neuvažuje s vymezením nových ploch a koridorů územních rezerv.

C)
Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo
Změna trasy koridoru VN ve Zboňku bude zapracována v souladu s řešením ZÚR JMK (VPS TEE14).

D)
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
V rámci změny č.4 nebude požadováno prověření ploch a koridorů vydáním regulačního plánu,
zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.
E)

Případný požadavek na zpracování variant řešení

Zpracování variant není požadováno.

F)
Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a uspořádání obsahu
jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
Změna č. 4 územního plánu Letovice bude zpracována v souladu se stavebním zákonem v platném
znění a s prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu.
Dokumentace bude mít název: Změna č.4 ÚP Letovice
Pro potřeby projednání návrhu změny bude dokumentace v této fázi pořizovateli předána v tiskové
podobě v 1 vyhotovení + 1x digitálně (PDF,DOC)
Požadavky byly respektovány a zapracovány do návrhu změny č.4 územního plánu Letovice.

Změny v názvech a obsahu kapitol textové části vyplývají z požadavků na obsahovou stránku
dokumentace dle platného stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

G)
Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný
rozvoj území
Orgán ochrany přírody KÚ JMK ve svém stanovisku čj.: JMK 97784/2015 ze dne 28.7.2015 sdělil, že
navržená změna nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast.
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Orgán ochrany přírody KÚ JmK ve svém vyjádření čj: JMK 93830/2015 ze dne 4.8.2015 uvádí, že
„Návrh zadání změny č. 4 územního plánu Letovice“ nestanoví rámec pro budoucí povolení záměrů
uvedených v příloze č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a není tedy předmětem
posuzování ve smyslu ustanovení § 10a a následujících zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Tím v žádném případě není dotčena povinnost investorů- oznamovatelů konkrétních záměrů
uvedených v§ 4 odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, postupovat ve smyslu
ustanovení §6 a následujících zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, které upravují
posuzování záměrů.
H)

Další požadavky, vyplývající z vyjádření dotčených orgánů

Požadavek MěÚ Boskovice, TOŽP: č.j. DMBO 10700/2015/TOŽP/Mz
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
-

při vypracování dalších stupňů územně plánovací dokumentace budou dodrženy zásady §4
a §5 zákona a dále §3 a §4 Vyhlášky MŽP č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.

obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF bude zpracován
podle přílohy č. 3 výše uvedené vyhlášky do přehledné tabulkové formy s uvedením celkové
a redukované plochy záboru z.p. ze ZPF.

Změnou č.4 územního plánu nejsou vymezeny nové zastavitelné plochy s dopadem do ZPF.
Požadavek Krajská hygienická stanice: čj:KHSJM 37574/2015/BK/HOK ze dne 13.8.2015
-

-

Akusticky chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany
veřejného zdraví 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 povolených,
dosud nerealizovaných záměrů).
Budou splněny povinnosti stanovené právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví
na úseku ochrany před hlukem případně vibrací, dále bude zapracováno odůvodnění , že
před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměru s požadavky
stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. vibracemi.

Požadavky byly respektovány a jsou zapracovány ve změně č.4 územního plánu v Textové části
výroku, kap. 2.2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ, podkapitole 2.2.3.
OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, odrážka - hranice
negativního vlivu hluku z dopravy.
Požadavek Státní energetické inspekce: zn: 1402/15/062.101/Bě
-

respektovat požadavky vyplývající ze zpracované územní energetické koncepce v aktuálním
znění územně plánovací dokumentace

respektovat platnost zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z něho
vyplývající nutnost dodržování ochranných a bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého
provozu energetických zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků
případných havárií.

Požadavky byly respektovány a jsou zapracovány ve změně č.4 územního plánu jako limity využití
území.
Požadavky Ministerstva obrany : Sp.zn.: 58275/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 29.7.2015
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:
-

Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení § 175 odst.1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ), který je nutno respektovat
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-

podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

ochranné pásmo radiolokačního zařízení , které je nutno respektovat podle ustanovení §37
zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání.

Uvedená zájmová území Ministerstva obrany budou zapracována do textové části návrhu změny
č.4.ÚP Letovice do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva obrany a do grafické části
koordinačního výkresu.
Požadavky byly respektovány a jsou zapracovány ve změně č.4 územního plánu jako limity využití
území.
Požadavky Krajského úřadu Jihomoravského kraje: čj: JMK 93830/2015 ze dne 4.8.2015

Z hlediska zákona o vodách:
- orgán ŽP upozorňuje , že plocha Z4.03A se nachází ve vyhlášeném záplavovém území toku
Třebětínka a Kladorubka.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
-

-

-

-

-

Při zpracování návrhu změny č.4 ÚP Letovice je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst.1
a 2 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“). Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF
vyplývajícími z ust. §4 zákona. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které
z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější.
Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Obsah vyhodnocení
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond je uveden
v příloze č.3 Vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu.
Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR, a Odboru ochrany
horninového a půdního prostředí MŽP k „Vyhodnocení předpokládaných důsledků
navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu“, které je dále zveřejněno
na webové stránce ÚÚR je uvedeno ve Věštníku MŽP, částce 8-9 ze září 2011.
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu příslušný dle ust.§17a písm. a) zákona uplatní
stanovisko podle ust.§ 5 odst. 2 zákona k Návrhu změny č.4 ÚP Letovice na základě
zpracovaného vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF obsaženého
v odůvodnění návrhu územního plánu.
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu projednává lokality s výměrou nad 10ha s orgánem
ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí.

Podle ust.§4 odst.3 zákona účinného od 1.4.2015 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 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 určení.
Dle ust. § 55, odst.4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu
vymezit pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.

Z hlediska ochrany ovzduší:
- Postupovat v souladu se základním požadavkem na snižování úrovně znečištění i
znečišťování vnějšího ovzduší. Umístění objektů pro stálé bydlení zvolit v dostatečné
vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší – průmyslových areálů, smíšených
výrobních areálů, frekventovaných silnic, apod.
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Z hlediska rozvoje dopravy:
- Navrhovaná plocha změny Z4.02 přiléhající k silnici III.třídy, ve které je přípustné realizovat
chráněné prostory podle zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, bude
navrhována tak, aby na ní nevznikaly požadavky na omezování provozu na silnicích na
základě zákona o ochraně veřejného zdraví.

10. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou
řešeny v zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1
stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich
vymezení
Změnou č. 4 územního plánu Letovice nejsou záležitosti nadmístního významu vymezeny.

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené
k plnění funkce lesa.
11.1. Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

Důvody pro zpracování změny č. 4 ÚP Letovice, přehled dílčích změn a jejich kategorizace z
pohledu dopadu do ZPF:

Změna č. 4 je zpracována na základě zprávy o uplatňování územního plánu Letovice. Jednotlivé dílčí
změny odrážejí aktuální stav a přirozený vývoj v území, kam patří zejména aktualizace zastavěného
území. Z důvodu přehlednosti je v následující tabulce uveden přehled všech dílčích změn, které jsou
v souboru změny č.4 řešeny. u každé dílčí změny je uveden předmět řešení a je uvedeno, zda má
nebo nemá dílčí změna dopad do ZPF.
Rámcové zhodnocení všech dílčích změn řešených změnou č. 4 a jejich dopad do ZPF:
Změna č:

Z4.01

Z4.02

Z4.03A

popis dílčí změny

dopad do ZPF

Změna funkčního využití zastavitelné plochy vymezené platnou
územně plánovací dokumentací pro občanské vybavení (OK) na
plochu pro bydlení BR.

lokalita byla
odsouhlasena
v platném ÚP, jako
č. Z129 pro
občanské vybavení.
Změnou č.4 je
navrhována změna
využití z občanského
vybavení na plochu
pro bydlení

Jedná se o změnu využití odsouhlasené zastavitelné plochy
Z129, která byla odsouhlasena v platném ÚP v k.ú. Letovice.
Jedná se o enklávu zemědělské půdy (orná půda) v rámci
zastavěného území. Loklaita je užívána k extenzivním
zemědělským účelům (sad, zahrada, louka).

Změna funkčního využití plochy (stav) vymezené platnou
územně plánovací dokumentací jako plocha OK (občanské
vybavení) na plochu pro bydlení B.
Jedná se o změnu plochy občanského vybavení (stav) na plochu
bydlení v rodinných domech (stav). Z důvodu, že se jedná o
nezemědělskou půdu není zábor ZPF vyhodnocen.

Změna plochy s funkčním využitím ZZ na p.č. 1662
v k.ú.Letovice (za Kamenoprůmyslem) na plochu výroby VP.
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ano, ale

ne

ne

Změna č:

Z4.03B

Z4.03C

Z4.03D

Z4.03E

popis dílčí změny
Jedná se o uvedení územního plánu do souladu se skutečným
stavem. Zábor ZPF není vyhodnocen z důvodu, že v roce 1998
bylo na plochu parcely 1662 vydán souhlas k trvalému odnění
ZPF a v r. 1999 územní rozhodnutí o zřízení manipulační plochy
(viz příloha na konci kapitoly č.11). Dalším důvodem je to, že je
plocha součástí zastavěného území Letovic a tvoří souvislý
celek s hospodářskými budovami navazujíc plochy výroby. Na
základě doloženého územního rozhodnutí je plocha výroby
vymezena nejen na p.č. 1662, jak bylo požadováno v zadání
změny č.4, ale i na p.č.1663 a 1664/4 v k.ú. Letovice.
Změna trasy VN koridoru ve Zboňku, mimo návrhovou plochu
ČSPH.°

Důsledkem řešení dílčí změny je zrušení zastavitelné plochy
Z144 pro občanské vybavení (pro sport a rekreaci) v k.ú.
Zboněk.
Změna plochy s funkčním využitím ZO na p.č.863/1
k.ú.Letovice na plochu dopravní infrastruktury DP (plocha,

v

která slouží jako parkoviště Tylexu). Dle katastru nemovitostí se
jedná o nezemědělskou půdu.
Změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č.
129/40 v k.ú.Třebětín u Letovic na plochu pro bydlení BR.
Jedná se o opravu zjištěných nesrovnalostí po vydání územního
lánu se skutečným stavem.

Změna stávající plochy s funkčním využitím N (vodní plocha) na
p.č. 2661/1 v k.ú.Letovice na plochu SM (plochy smíšené
nezastavěného území). Jedná se o opravu zjištěných
nesrovnalostí po vydání územního plánu se skutečným stavem.

změna plochy s funkčním využitím ZZ (zeleň zahrad) na p.č.
30/10, st.70, 30/9, st.69, 30/8, 30/7, st.68, 30/6, st.67, 30/5, st.66
v k.ú.Jasinov na plochu RR (rodinná rekreace).
Z4.03F

Z4.03G

Jedná se o opravu zjištěných nesrovnalostí po vydání územního
plánu se skutečným stavem. Dle katastru nemovitostí se jedná
o území s objekty rodinné rekreace a navazující pozemky pod
společným oplocením. Území je jako plocha rodinné rekreace
užíváno již cca 30 let. Z toho důvodu není vyhodnocen zábor
ZPF.
zakreslení trasy biokoridoru na k.ú.Podolí u Míchova (Nad
Podolím).

dopad do ZPF

ne,

dochází k redukci
zastavitelných ploch

ne
ano,

ale nemusí být
záborově
vyhodnoceny
ne

ano,

ale nemusí být
záborově
vyhodnoceny

ne

Změna č. 4 nenavrhuje řešení, které navyšují již odsouhlasené plochy záboru ZPF. Dopad do ZPF má
pouze dílčí změna č. 4.01, která navrhuje změnu využití návrhové zastavitelné plochy z ploch pro
občanské vybavení na plochu pro bydlení. Územní rozsah zůstává beze změny.
Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou
bonitované půdně ekologické jednotky.

Zemědělské půdy s vysokou úrovní ochrany (v I. a II. třídě ochrany) jsou v území řešeném změnou č.
4 zastoupeny ve malém rozsahu.
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Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o
celkovém úhrnu záboru ZPF

Změna územního plánu nenavrhuje nové zastavitelné plochy nad rámec ploch odsouhlasených
v platném územním plánu. Identifikovány jsou jednotlivé dílčí změny identifikátorm 4 (číslo změny) a
za tečkou následující pořadové číslo dílčí změny, které může být pro jednoznačnost identifikace
doplněno malým písmenem. Identifikace dílčích změn je jednotná v rámci celé dokumentace změny č.
4.
Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby
Areály zemědělské výroby nejsou řešením změny č. 4 dotčeny.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).
Opatření k zajištění ekologické stability

Změnou č. 4.03G je doplněn v katastrálním území Podolí u Míchova část lokálního biokoridoru LBK
42. Důvodem je zohlednění oborového dokumentu ochrany přírody koordinující ÚSES na území ORP
Boskovice. Biokoridor je vymezen jako existující bez dopadu do záboru ZPF.
Síť zemědělských účelových komunikací

Řešením změny č. 4 nebude narušena síť zemědělských účelových komunikací.
Investice do půdy

Lokality řešené změnou č. 4 nemají dopad do ploch s realizovaným odvodněním.

ZDŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI
VARIANTAMI
Dosavadní využití ploch zemědělské a nezemědělské půdy v řešeném území

Zemědělská půda je v řešeném území využita převážně jako orná půda, trvalé travní porosty a
zahrady, které navazují bezprostředně na stavební pozemky. Nezemědělská půda se v území nachází
jako zastavěné území (ostatní plochy), případně lesní porosty. Dopad řešení zmkěny č.4 do
zemědělské a případně nezemědělské půdy je vyjádřen v přehledné tabulce na konci kapitoly.
Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské
půdy v zastavěném území:
Nezemědělské plochy (ostatní plochy) jsou řešením změny č. 4 využity v případě dílčí změny č. Z4.02
a Z4.03C.
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk:

Změna č. 4 neřeší novou koncepci. Ta je vyjádřena řešením v platném územním plánu. Z tohoto
důvodu byly řešeny konkrétní požadavky dle zadání změny č.4.

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídel orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny
v dosavadní schválené dokumentaci, vyhodnocení a prokázání nezbytnosti využití ploch
řešených změnou č.4.
Na základě zprávy o uplatňování bylo od doby schválení územního plánu (2011) do 30.4. 2015 na
území města Letovic v rámci ploch stabilizovaných i návrhových povoleno:


22 rodinných domů



5 objektů individuální rekreace






3 bytové domy

3 objekty výroby a skladování

2 objekty občanské vybavenosti
1 objekt sběrného dvora

35



2x parkoviště



6 studní



1x čerpací stanice pohonných hmot

 16 objektů garáží
To vše v souhrnné výměře 8,28 ha.
Plochy pro bydlení odsouhlasené v platném ÚP a jeho změnách byly využity následovně:
identifikace
návrhové plochy pro
bydlení
Z1, Z2
Z6

Využití
zadáno zpracování územní studie (ul.Komenského), v ploše Z1 postaveny 2
bytové domy, z plochy 4,200ha využito 0,2768ha
vydané územní rozhodnutí na RD (Třešínky)

Z7

již vybudována studna pro zásobování pitnou vodou RD, územní rozhodnutí
na RD (Třešinky)

Z9

v ploše postaveny 3 RD, 1 vydané stavební povolení na RD, z plochy 0,633ha
je využito 0,2585ha (Havírna)

Z16

v ploše postaveny 2 RD, z plochy 2,086 ha je využito 0,2769ha lokalita „U
Hájku"

Z17

v ploše postaven 1 RD, z plochy 0,653ha je využito 0,098ha - lokalita „U
Hájku"

Z21

zastaveno, plocha využita (ui.Leska)

Z26

rozestavěná stavba RD (ul.Brahmsova), z plochy 0,176ha je využito 0,0891 ha

Z38

v ploše postaven 1 RD, z plochy 0,823ha je využito 0,4693ha (Třebětin)

Z39

v ploše postaven 1 RD, cesta nachystaná pro další 3 RD, z plochy 0,821 ha je
využito 0,2789 (Třebětín)

Z44

v ploše postaveny 2RD včetně technické infrastruktury pro dalších 5 RD, z
plochy 1,394ha je využito 0,4205ha (Třebětin)

Z50c

v ploše postaven 1 RD, z plochy 1,175ha využito 0,0949ha (Havírna)

Z65

v ploše postaveny 2RD, z plochy 0,582ha využito 0,2075ha (k.ú.Kladoruby)

Z61

v ploše postaven 1 RD, využita celá, 0,345ha (Chlum)

Z77

v ploše postaven 1 RD, z plochy 0839ha využito 0,2787ha (k.Ů.Meziřičko)

Z79

v ploše postaveny 2 RD, z plochy 1,276ha využito 0,2777ha (k.ú.Meziříčko)

Z91

v ploše postaven 1 RD, využita celá, 0,260ha (k.ú.Pociolí původně, dnes
k.ú.Michov)

Z95

v ploše postaven 1 RD, využita celá, 0,059ha (k.ú.Třebětín u Letovic)

Z106

v ploše postaven 1 RD, z plochy 0,630ha využito 0,2354ha (k.ú.Zboněk)

Z 207

nachystány přípojky pro 1 RD

Z 1.01A

v ploše pro 3 RD postaveny 3 hospodářské objekty k RD, nyní probíhá
výstavba 3 RD - plocha využita celá

Po 30.4.2015 bylo dále v rámci zastavitelných ploch využit cca 1 ha, a to v rámci zastavitelných ploch
Z16 a Z44..
Z16
Z44

4 RD
4 RD

využito 0,5045ha
využito 0,5469ha
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Změna
č:

Z4.01

Z4.02

Z4.03A

popis dílčí změny

odůvodnění změny
Jedná se o změnu využití odsouhlasené
zastavitelné plochy Z129, která byla
odsouhlasena v platném ÚP v k.ú. Letovice.
V platném ÚP byla plocha určena pro
rozšíření ubytovacích kapacit hotelu u
koupaliště. Předpokládaný záměr již není
aktuální. Vzhledem k rozsahu plochy,
jejímu umístění a návaznosti na okolní
plochy není
pro účely jiných forem
občanského využití vhodná. Na základě
požadavku na změnu funkčního využití byla
plocha zařazena do dílčí změny č. 4 jako
plocha pro bydlení. Navazuje na východě
na stávající obytné území, využívá enklávu
zemědělské půdy v zastavěném území.

Změna funkčního využití
zastavitelné
plochy
vymezené
platnou
územně
plánovací
dokumentací
pro
občanské vybavení (OK)
na plochu pro bydlení BR.

Změna funkčního využití
plochy (stav) vymezené
platnou územně plánovací
dokumentací jako plocha
OK (občanské vybavení)
na plochu pro bydlení B.
Změna plochy s funkčním
využitím ZZ na p.č. 1662

Vzhledem k výše uvedenému počtu již
realizovaných objektů bydlení a rozsahu
zastavěných ploch pro bydlení tak bude
navržením
změny
funkčního
využití
kompenzován rozsah již zastavěných ploch
a území bude účelně využito. Ponecháním
plochy v původním zařazení (občanské
vybavení) by vzniklo riziko dlouhodobé
blokace loklaity, a to již z výše uvedeného
důvodu neaktuálnosti a pominutí původně
uvažovaného rozšíření hotelové kapacity.
Lokalita
využívá
v převážné
míře
zemědělskou půdu V. třídy ochrany.
Zemědělská půda II. třídy ochrany zasahuje
v jižní část lokality. Ve svém rozsahu pro
účelné využití k hospodaření (cca 350 m2)
je nevyužitelná.
Z tohoto důvodu je veřejný zájem na
ochraně zemědělské půdy II. třídy ochrany
o rozloze 347 m2 v zastavěném území
města převýšen veřejným záměrem na
navýšení podílu zastavitelných ploch pro
bydlení, nebož je zcela prokazatelně
doloženo (zpráva o uplatňování ÚP), že již
bylo od schválení ÚP realizováno 30 RD a
3 bytové domy. Proto je, z hlediska ochrany
ZPF využití enklávy zemědělské půdy,
účelnější
než
vymezování
dalších
zastavitelných ploch pro bydlení, které by
úbytek disponibilních ploch pro bydlení
částečně kompenzovaly.
Nejedná se o zemědělskou půdu. Změnou
Z 4.02 je řešeno využití stabilizovaného
zastavěného území vymezeného v ÚP jako
plocha občanského využití a z důvodu
uvedení do souladu se skutečností je
změnou č.4 měněna funkce na plochu
bydlení.

Důvodem změny je, že tato plocha již byla
jako plocha výroby (VP) vymezena
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dopad do ZPF

orná půda

třída ochrany:
II. (0,0347 ha)

V. (0,2403 ha)

Jedná se o
enklávu
zemědělské
půdy
(orná
půda) v rámci
zastavěného
území. Loklaita
je
užívána
k extenzivním
zemědělským
účelům
(sad,
zahrada, louka).

ne,

nezemědělská
půda
nebyl
vyhodnocen

Změna
č:

popis dílčí změny

v k.ú.Letovice
Kamenoprůmyslem)
plochu výroby VP.

(za
na

odůvodnění změny

dopad do ZPF

Další důvody, mimo výše uvedených, proč
není dílčí změna Z4.03A vyhodnocena jako
zábor ZPF je ten, že se jedná o funkčně
související plochu s plochou výroby (VP) a
dále enklávu zemědělské půdy (cca 0,4
ha), která je dlouhodobě využívána
k souvisejícím funkcím výroby a skladování
a již se na ní nehospodaří.

enkláva ZPF
v zastavěném
území funkčne
související
s navazujícími
plochami
výroby, v r.
1999 vydáno
územní
rozhodnutí na
zřízení
manipulační
plochy a v r.
1998 vydán
souhlas
s trvalým
odnětím ZPF

v původním územním plánu. Bylo zde
vydáno územní rozhodnutí na terénní
úpravy, bylo dáno jako podklad při
zpracování ÚP, ale nebylo zohledněno.
Plocha je v zastavěném území obce, je
funkčně
spojena
s navazujícím
průmyslovým
dvorem. V souladu
se
zadáním ke změně č. 4 byla plochy
vymezena jako plocha výroby.

Zábor ZPF není vyhodnocen z důvodu, že
v roce 1998 byl na plochu parcely 1662
vydán souhlas k trvalému odnění ZPF a v r.
1999 územní rozhodnutí o zřízení
manipulační plochy. (viz příloha na konci
kapitoly č.11). Dalším důvodem je to, že je
plocha součástí zastavěného území Letovic
a tvoří souvislý celek s hospodářskými
budovami navazujíc plochy výroby. Na
základě doloženého územního rozhodnutí
je plocha výroby vymezena nejen na p.č.
1662, jak bylo požadováno v zadání změny
č.4, ale i na p.č.1663 a 1664/4 v k.ú.
Letovice, ty však předmětem řešení změny
č. 4 nejsou. Nad rámec zadání byly u
důvodu vzniku nevhodné enklávy zahrnuty
parcly č.1664/1 a 1664/2.

Z4.03B

Změna trasy VN koridoru
ve
Zboňku,
mimo
návrhovou plochu ČSPH.°
Důsledkem řešení dílčí
změny
je
zrušení
zastavitelné plochy Z144

Obecně vymezení ploch v zastavěném
území (ploch výroby, bydlení, občanského
vybavení, sportu, apod), je řešeno jako
ucelené území s rozdílným způsobem
využití. Ty to plochy zahrnují jak plochy se
stavbami, zpevněné plochy a další
související plochy ke stavebním objektům,
které jsou s nimi funkčně propojeny. Viz
např. plochy zahrad jižne od loklaity
Z4.03A, které jsou zahrnuty pod plochy
bydlení (BR) a nebyly také při zpracování
územního plánu vyhodnoceny jako zábor
ZPF.
Z tohoto důvodu není plocha
vymezena jako plocha návrhu na změnu
využití, a tedy vyhodnocena jako zábor ZPF
Změna trasy koridoru pro vedení VN nemá
dopad do navýšení záboru ZPF. Změnou
trasy koridoru je naopak redukován zábor
ZPF o rozsah odsouhlasené plochy Z 144.
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ne,

dochází
k redukci
zastavitelných
ploch

Změna
č:

Z4.03C

Z4.03D

Z4.03E

Z4.03F

Z4.03G

popis dílčí změny

odůvodnění změny

Změna plochy s funkčním
využitím ZO na p.č.863/1
v k.ú.Letovice na plochu
dopravní infrastruktury DP
(plocha, která slouží jako
parkoviště Tylexu).

Plocha je vymezena v souladu se zadáním
jako plocha stávající dopravní infrastruktury
(parkoviště). Plocha vždy sloužila jako
parkoviště Tylexu a takto byla vymezena
v původním
ÚP.
Jedná
se
o
nezemědělskou půdu, z tohoto důvodu není
vyhodnocen zábor ZPF

pro občanské vybavení
(pro sport a rekreaci) v
k.ú. Zboněk.

Změna plochy s funkčním
využitím
ZZ
(zeleň
zahrad) na p.č. 129/40
v k.ú.Třebětín u Letovic
na plochu pro bydlení BR.
Změna stávající plochy
s funkčním využitím N
(vodní plocha) na p.č.
2661/1 v k.ú.Letovice na
plochu
SM
(plochy
smíšené nezastavěného
území). Tímto návrhem
nedojde k vymezení nové
zastavitelné plochy.

dopad do ZPF

Důvodem vymezení plochy pro bydlení (BR
– stav) je uvedení územního plánu do
souladu se skutečným využitím Na
pozemku se nachází již 30 let stavba RD
p.č. st230, zapsaná v KN. Plocha je
v zastavěném území obce.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí
jako trvalý travní porost. Územní plán jej
vymezil jako plochu vodní. Žádná vodní
plocha se zde nenachází. Změna č. Z4.03E
je tedy pouze uvedením územního plánu do
souladu se skutečným stavem.

změna plochy s funkčním
využitím
ZZ (zeleň
zahrad) na p.č. 30/10,
st.70, 30/9, st.69, 30/8,
30/7, st.68, 30/6, st.67,
30/5, st.66 v k.ú.Jasinov
na plochu RR (rodinná
rekreace).

Předmětné pozemky jsou min. 30 roků
používány pro rekreaci a jsou zde umístěny
rekreační chaty, vše vedeno v KN. Plocha
je v zastavěném území obce

zakreslení
trasy
biokoridoru na k.ú.Podolí
u Míchova (Nad Podolím).

Vymezení existujícího
nároků na zábor ZPF.

V katastru nemovitostí zapsány objekty jako
stavby rodinné rekreace a související
parcely zahrad. Obdobně je v platném ÚP
je tento typ ploch vymezenen v celém
řešeném území, jako příklad může sloužit
plocha RR (stav) západně od Kněževíska,
kde je součástí plochy RR
biokoridoru

bez

ne,

nezemědělská
půda
ano,

ale nemusí být
záborově
vyhodnoceny

ne

ano,

ale nemusí být
záborově
vyhodnoceny

ne

Dílčí změna č. Z4.03H byla vypuštěna. V průběhu projednání změny č.4 ÚP Letovice bylo zahájeno
územní řízení na umístění stavby komunikace pro návrhovou plochu bydlení Z5 přes uvedený
pozemek p.č. 211/4 a byl vydán souhlas s vynětím větší části tohoto pozemku z PUPFLU.
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11.3. Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit (s dopadem do ZPF)
id.dílčí
změny/
lokalita dle
ÚP
Z4.01/
Z129

Kód
funkčníh
o využití

celková
výměra
plochy(ha)

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)

orná
půda

0,2750

TTP

zahrady

BR

0,2750

Z4.03D

BR

0,0930

0,0825

Z4.03F

RR

0,2492

0,2390

ovocné
sady

pozn.

Zábor ZPF podle tříd ochrany (ha)

I.

II.

0,0347

III.

0,0624

IV.

0,2403

V.

0,0201

Celkový zábor
ZPF(ha)
0,2750

0,0930

0,2390

0,2492

Investice do půdy

Lokalita odsouhlasena pod č. Z129
v platném ÚP pro občanské vybavení.

Důvodem vymezení plochy pro bydlení (BR
– stav) je uvedení územního plánu do
souladu se skutečným využitím Na
pozemku se nachází již 30 let stavba RD
p.č. st230, zapsaná v KN. Plocha je
v zastavěném území obce.
Předmětné pozemky jsou min. 30 roků
používány pro rekreaci a jsou zde umístěny
rekreační chaty, vše vedeno v KN. Plocha
je v zastavěném území obce

Přílohy k vyhodnocení ZPF:
Příloha ZPF 1 – Rozhodnutí o zřízení malipulační plochy ke změně č.4.03A:
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12. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění
Nebyly uplatněny žádné námitky.

13. Vyhodnocení připomínek
K uvedenému návrhu změny č.4 ÚP Letovice nebyly podány žádné námitky pouze připomínky od
Ředitelství silnic a dálnic ČR a Českých drah, a.s.:
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Našich zájmů se týká pouze dílčí změna Z4.03B „Změna VN koridoru ve Zboňku“, který křižuje silnici
I/43. Ke změně tohoto koridoru nemáme připomínky, upozorňujeme však, že samotný návrh vedení
musí být před vlastní realizací projednán s majetkovým správcem silnice I/43, jímž je ŘSD ČR. Dále
upozorňujeme, že předmětný koridor zasahuje do ochranného pásma silnice I/43 (dle § 30 zákona č.
13/1997 Sb.). Ochranná pásma jsou území se zvláštním režimem, jejichž využití podléhá souhlasu
silničního právního úřadu, kterým je v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Vyhodnocení:

Vzato na vědomí.

Připomínka se týká až realizace stavby, kdy pro územní řízení musí být doložen souhlas vlastníka
pozemku s umístěním vedení VN přes silnici I/43.
2) České dráhy, a.s.

V katastrálním území Letovice se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České
dráhy, a.s. uvedené dle listu vlastnictví č. 848 a evidované v příslušném katastru nemovitostí.

Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou
upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména
vyhláška č. 177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah“ v platném znění. Připomínáme, že v OPD
lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně
Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků.

Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD,a.s. a SŽDC, státní organizací úprava
majetkových vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen
v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků.
Vyhodnocení:

Vzato na vědomí.

Připomínka se opět týká až vlastní realizace konkrétní stavby, kdy pro územní řízení musí být doložen
souhlas Drážního úřadu se stavbou v ochranném pásmu dráhy.

K vyhodnocení připomínek zaslaly souhlasné stanovisko dotčené orgány: Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje a Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.
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III. POUČENÍ

Proti Změně č. 4 územního plánu Letovice, která je vydána formou opatření obecné
povahy, nelze podat opravný prostředek (§173, odst. 2 zák. č.500/2004Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů).
Změna č.4 územního plánu Letovice byla vydána formou opatření obecné povahy
Zastupitelstvem města dne………………… usnesení č. ………………….
Změna č.4 nabývá účinnosti dne …………….
Vladimír Stejskal
starosta

Ing.Jiří Palbuchta
místostarosta
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