Územní plán sídelního útvaru Šošůvka

ZMĚNY Š9, Š10, Š11, Š12
Š9: Plochy bydlení u silnice k obci Vysočany
Š10: Plochy bydlení v centrální části obce
Š11: Plochy bydlení u lomu
Š12: Občanská vybavenost u křižovatky v centru obce

Odůvodnění
Odůvodnění Změny bylo zpracováno pořizovatelem v souladu s §53, odst.4 a 5 SZ, Přílohy č.7

vyhl. 500/2006 Sb., a §68 Správního řádu.
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1. ÚVOD
Pořízení změn Š9, Š10, Š11, Š12 schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), Zastupitelstvo
obce Šošůvka na zasedání konaném dne 30.7.2007.
Š9: „Plochy bydlení u silnice k obci Vysočany“
Předmětem pořízení Změny je změna funkčního využití ploch z návrhových ploch výroby a
technického zařízení na návrhové plochy bydlení. Plocha zahrnuje pozemky parc.č. 2089, 2088,
2087 a části pozemků parc.č. 2091, 2090, 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076,
2075, 2074, 2073 v k.ú. Šošůvka.
Důvody pořízení:
Změna Š9 byla pořizována na základě žádosti fyzických osob a současně obce Šošůvka. Byla
posouzena pořizovatelem ve smyslu § 46 stavebního zákona. Pořizovatel doporučil pořízení
této Změny.
Důvodem pořízení změny je nevyhovující poloha návrhové plochy pro rozvoj výrobních aktivit,
zejména z důvodu dopravní dostupnosti – kopcovitý terén, nutnost průjezdu nákladní dopravy
obcí, velká vzdálenost od větších dopravních center, a dále z důvodu zamokření terénu. Další
rozvoj výrobních aktivit Obec směřuje do stávajících ploch výroby a technických zařízení v
zemědělském areálu, které jsou pro rozvoj podnikatelských aktivit v nejbližší době dostačující.
Dalším důvodem pro pořízení změny je zájem několika vlastníků pozemků v této lokalitě o
výstavbu rodinných domů.
Lokalita se nachází mimo zastavěné území obce, je dobře dopravně dostupná ze silnice II/377.
Napojení na sítě technické infrastruktury je reálné. Pořizovatel upozornil na to, že území je asi z
jedné poloviny zasaženo hlukovým pásmem silnice II/377. Pokud by došlo pouze k výměně funkcí
ploch – bydlení za výrobní aktivity, bude hlukovým pásmem výrazně omezena zastavitelnost
pozemků rodinnými domy. Aby byl splněn tento požadavek zákona a bylo respektováno hlukové
pásmo, lze návrhové plochy posunout jižním směrem. Projektant návrhové plochy nerozšiřoval, ani
neposunoval, došlo pouze ke změně funkčního využití již vymezeného zastavitelného území.
Š10: „Plochy bydlení v centrální části obce“
Předmětem pořízení Změny je změna funkčního využití ploch z návrhových ploch občanského
vybavení v centrální části Obce na návrhové plochy pro bydlení. Plocha zahrnuje části pozemků
parc.č. 79/5, 80/1 a 80/2 v k.ú. Šošůvka.
Důvody pořízení:
Změna Š10 byla pořizována na základě žádosti obce Šošůvka. Byla posouzena pořizovatelem ve
smyslu § 46 stavebního zákona. Pořizovatel doporučil pořízení této Změny.
Důvodem pořízení změny je přehodnocení návrhových ploch pro občanskou vybavenost v
centrální části obce. Obec v nejbližší době neuvažuje o využití těchto ploch. Rovněž ze strany
vlastníků není zájem o výstavbu jakékoliv občanské vybavenosti. Dalším důvodem je zájem o
výstavbu rodinných domů a změna trasy navržené místní komunikace.
Území se nachází v zastavěném území obce, v centrální části. Návrhová plocha pro občanské
vybavení byla v územním plánu navržena pro potřeby rozšíření služeb v obci, případně umístění
domu s pečovatelskou službou. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je
bezproblémové. Pořizovatel upozornil, že se jedná o jedinou volnou plochu vhodnou pro
občanskou vybavenost v centrální části obce. Projektant měl vyhodnotit rozsah stávajících i
navržených ploch pro občanskou vybavenost v širších souvislostech s ohledem na potřeby obce.
Š11: „Plochy bydlení u lomu“
Předmětem pořízení Změny je změna funkčního využití ploch z návrhových ploch krajinné zeleně
na návrhové plochy bydlení v lokalitě mezi bývalým lomem a zemědělským areálem.
Důvody pořízení:
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Změna Š11 byla pořizována na základě žádosti fyzických osob a současně obce Šošůvka. Byla
posouzena pořizovatelem ve smyslu § 46 stavebního zákona. Pořizovatel nedoporučil pořízení
této Změny na základě níže uvedených důvodů. Zastupitelstvo obce, i s vědomím informací
poskytnutých pořizovatelem, trvalo na prověření možností využití ploch v lokalitě mezi lomem a
zemědělským areálem prostřednictvím pořízení Změny Územního plánu sídelního útvaru Šošůvka.
Důvodem pořízení Změny je snaha vlastníků pozemků vytvořit kapacitu pro rozvoj bydlení na jim
dostupných plochách (orná půda mimo vymezení zastavitelného a zastavěného území). Záměrem
obce bylo pak rozšířit tyto plochy o další návrhové plochy bydlení v celém prostoru mezi
zemědělským areálem a bývalým lomem, konkrétně v rozsahu návrhové plochy krajinné zeleně.
Pořizovatel předpokládal, že prostřednictvím pořizování Změny bude, v součinnosti s
navrhovatelem, obcí, vlastníky navazujících pozemků a dotčenými orgány prověřen stav a
potenciál řešeného území. S prověřením možností území však lze souhlasit pouze v případě, kdy
budou prověřeny místní i širší souvislosti (komunikační a infrastrukturní skelet, udržitelné
odůvodnění hranice mezi zastavitelnými a nezastavitelnými plochami, ošetřené vazby na
navazující funkce, kolize s plochami výroby apod.)
Součástí řešení mě být návrh prostorových úprav stávající místní komunikace nebo návrh jiného,
kapacitně vyhovujícího dopravního napojení v režimu veřejně prospěšné stavby. Výsledkem
pořizování Změny (fyzický platný závěr projednání nebo názor projektanta Změny ÚPD) pak může
být závěr, že nové funkční plochy v dané poloze nelze pořídit, lze pořídit v navrženém nebo mírně
modifikovaném rozsahu, popřípadě lze pořídit v širším nebo zcela jiném rozsahu. Návrh nového
funkčního členění však bude vždy řádně odůvodněn. Návrh funkčních a prostorových vazeb bude
řádně obhájen zejména co do polohy a vymezení společných hranic funkčních typů.
Poznámka: Pořizovatel ve stanovisku k pořízení upozornil, že šířka stávající místní komunikace,
která je v současné době jediným přístupem do budoucí lokality, je nedostatečná, nevyhovuje
požadavkům vyhl. č. 501/2006 Sb.. Skutečná poloha místní komunikace navíc neodpovídá platné
katastrální mapě. Pořizovatel rovněž posoudil rozsah využití zastavitelných ploch s tímto závěrem:
v platném ÚPNSÚ jsou k dnešnímu dni navrženy čtyři lokality pro bydlení – A,B,C,D. Lokalita A o
rozloze 1,7 ha je využita pro stavby rodinných domů pouze z 20%. Lokalita B o rozloze 0,22 ha je
využita pro stavby RD na 100%. Lokalita C o rozloze 0,88 ha a lokalita D o rozloze 0,6 ha nejsou
využity pro stavby RD vůbec. Rozšíření zastavitelných ploch pro bydlení bylo rovněž navrženo
Změnami ÚPNSÚ – Š3, Š5 a Š7. Změnou Š3 byly navrženy plochy bydlení o rozloze 0,43 ha,
Změnou Š5 o rozloze 3,1 ha a Změnou Š7 o rozloze 1,06 ha. Z návrhových ploch řešených
Změnami ÚP je využita minimálně pouze lokalita navržená Změnou Š5 (1 rodinný dům). Plochy
nejsou využity zejména z důvodu nezájmu vlastníků pozemků o výstavbu vlastních rodinných
domů, popř. o prodej svých pozemků za účelem výstavby rodinných domů.
Předmětné území je součástí CHKO Moravský kras, pro který byl schválen „Plán péče o
chráněnou krajinnou oblast Moravský kras na období 2007-2016“. K záměru výstavby se Správa
CHKO Moravský kras předběžně vyjádřila. S návrhovou plochou pro bydlení v rozsahu návrhové
plochy krajinné zeleně dle ÚP nesouhlasila. Požadovala zmenšení plochy a to v rozsahu od
zastavěného území po spojnici mezi stávajícími plochami pro podnikatelské aktivity u lomu a
zemědělským objektem ve východní části areálu zemědělské výroby.
Š12: Občanská vybavenost u křižovatky v centru obce
Předmětem pořízení Změny je změna funkčního využití ploch ze stabilizovaných ploch výroby a
technických zařízení, funkčního typu Vs – podnikatelské aktivity a výrobní služby do návrhových
ploch občanské vybavenosti, s možností ubytování a stravování.
Důvody pořízení:
Změna Š12 byla pořízena na základě žádosti Obce Šošůvka. Byla posouzena pořizovatelem ve
smyslu § 46 stavebního zákona. Pořizovatel doporučil pořízení této Změny.
Pozemek parc.č. 96 v k.ú. Šošůvka je dle závazné části schváleného Územního plánu sídelního
útvaru Šošůvka zařazen do stabilizovaných ploch výroby a technických zařízení, upřesněných
funkčním typem Vs – podnikatelské aktivity a výrobní služby. Objekt bývalé mateřské školy byl v
době zpracování územního plánu využíván jako provozovna montáže volantů a výroba
elektrosoučástí. Pro tento účel bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. SÚ KR 129/96-15/96/Šk ze
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dne 21.2.1996. V současné době v tomto objektu není výrobní činnost provozována. Stavba se
nachází v centrální části obce Šošůvka v blízkosti křižovatky místní komunikace a silnice II/377.
Obec Šošůvka postupně směřuje podnikatelské aktivity výrobního charakteru do zemědělského
areálu, který má dostatečné kapacity pro rozvoj této funkce. Záměr vymístění výroby z centrální
části obce a její nahrazení ubytovacími kapacitami a možností stravování není v rozporu s cíly
územního plánování. Vzhledem k poloze objektu by mělo být parkování a příjezd zajištěno z místní
komunikace ze strany kulturního domu.

2. PŘEZKUM NÁVRHŮ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU
2.1. Údaje o projednání návrhu Změny územního plánu
Návrh Změn Š9, Š10, Š11 a Š12 vypracovala architektonická kancelář ATELIER A.VE. M.
Majerové 3, 638 00 Brno, zastoupená Ing. arch. Štěpánem Kočišem, na základě schváleného
Zadání.
Návrh Změn byl dle §50 zákona č. č.183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění, projednán s
dotčenými orgány, krajským úřadem a obcí, pro kterou byly Změny pořízeny, na společném
jednání dne 9.9.2008. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode
dne jednání, tj. do 9.10.2008. V stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Do dne
společného jednání nebyla uplatněna žádost o prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska.
Pořizovatel vypracoval Zprávu o projednání návrhu Změn a zaslal ji k posouzení Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje. Krajský úřad vydal stanovisko S-JMK 136874/2008/OÚPSŘ ze dne
3.11.2008, ve kterém doporučuje, aby bylo zahájeno řízení o vydání Změn ve smyslu §52 - §54
stavebního zákona.
Vystavení a veřejné projednání návrhu Změn bylo oznámeno veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány
a sousední obce byly k veřejnému projednání přizvány jednotlivě dopisem. Veřejné projednání se
uskutečnilo dne 2.3.2009 v zasedací místnosti obecního úřadu v Šošůvce, veřejné nahlédnutí do
dokumentace návrhu ÚP bylo umožněno po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do
31.1.2009. Do dne veřejného projednání byla uplatněna jedna námitka, obsahující i návrhy na
řešení. Námitka byla zamítnuta. Veřejného projednání se žádný dotčený orgán nezúčastnil. Z
výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace Změn v souladu se stanovisky
dotčených orgánů a požadavků pořizovatele. Nedošlo k podstatné úpravě návrhů změn a nebylo
nutné opakovat veřejné projednání za účasti dotčených orgánů.

2.2 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem
Území řešené Změnami Š9 až Š12 se nachází v Politikou vymezené rozvojové ose OS10 BrnoSvitavy/Moravská Třebová. Z politiky územního rozvoje, schválené usnesením vlády České
republiky ze dne 17.5.2006 č. 56, nevyplývají pro řešení Změn žádné požadavky. Řešené území se
územně nedotýká Politikou stanoveného úkolu týkajícího se řešení územních souvislostí
upřesněného koridoru R43.
Obec Šošůvka je součástí území řešeného ÚPNVÚC BSRA, který byl schválen usnesením vlády
ČSR č.64 dne 13.3.1985 a součástí ÚPNVÚC CHKO Moravský kras (schválen usnesením vlády
č.473 ze dne 1.7.1998). Návrh Změn není v rozporu s tím, co se dle §187 odst.7 SZ považuje za
závaznou část ÚPNVÚC.

2.3 Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na
ochranu nezastavěného území
Pro řešení změn vyplynul ze Zadání požadavek respektovat urbanistické, historické, kulturní a
přírodní hodnoty území. Změny tyto hodnoty respektují. Změny jsou v souladu s cíli a úkoly
územního plánování.
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2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a jeho
prováděcích vyhlášek
Návrh Změny je souladu s požadavky zákona č.183/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcích
vyhlášek a vytváří předpoklady pro realizaci obytných staveb, staveb pro občanskou vybavenost a
staveb pro rekreaci. Návrh členění území na funkční plochy a podmínky jejich využití vychází ze
schváleného územního plánu. Podmínky využití ploch jsou u Změn Š9, Š11 doplněny o základní
podmínky ochrany krajinného rázu.

2.5 Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů, popřípadě s
výsledkem řešení rozporů
2.5.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ
Návrh Změn byl v souladu s §50 stavebního zákona zaslán jednotlivě níže uvedeným dotčeným
orgánům a krajskému úřadu:
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno
(koordinované stanovisko)
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí (koordinované stanovisko)
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
4. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko
5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko
7. Správa CHKO Moravský kras
1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno
A) Stanovisko OŽP
V souladu s ust. §5 odst.2 zákona se uděluje souhlasné stanovisko s výše uvedenými lokalitami
předloženého návrhu Změn Územního plánu sídelního útvaru Šošůvka, označených Š9, Š10, Š11,
Š12.
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem ŽP nejsou k předloženému návrhu připomínky.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
B) Stanovisko odboru dopravy
Nevydal dílčí stanovisko.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
C) Stanovisko odboru kultury a památkové péče
K návrhu Změn ÚPNSÚ Šošůvka, označených Š9, Š10, Š11, Š12, sděluje, že v daném případě
nejsou dotčeny zájmy, které by podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění
pozdějších předpisů, patřily do kompetence Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury
a památkové péče.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí
Z hlediska vodního hospodářství a zájmů chráněných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou navrhované změny
ÚPnSÚ Šošůvka označené jako Š9 až Š12 ve smyslu §18 citovaného zákona možné a
uskutečnitelné. V případě změny Š11 upozorňujeme, že vodovod a kanalizace je podle §55 odst.1
písm.c) vodního zákona vodní dílo. Proto bude jeho stavbu povolovat příslušný vodoprávní úřad
(MěÚ Blansko, OŽP) na základě projektové dokumentace vypracované osobou s autorizací pro
obor vodohospodářské stavby.
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Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
Z hlediska odpadového hospodářství k předložené dokumentaci podle §79 odst.4 písm. b)
zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
nemáme k výše uvedeným změnám ÚP námitek.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
Z hlediska ochrany přírody ve smyslu §77 odst.3 zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a
krajiny ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s předloženými návrhy změn v naší působnosti
bez připomínek.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
Z hlediska lesního hospodářství souhlasíme s navrženými změnami územního plánu.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
Z hlediska ochrany ZPF souhlasíme s navrženými změnami. V rámci těchto změn jsou dotčeny
pozemky s nízkou půdní úrodností se stupněm přednosti v ochraně V. Navrženými změnami
nedochází k narušení organizace ZPF v místě, nejsou dotčena žádná meliorační zařízení, proto
lze souhlasit s uvolněním zemědělské půdy pro jiné, než zemědělské využití.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
3. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství
Stanovisko do projednání neuplatnil.
4. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko
Bez připomínek.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
5. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko.
Stanovisko pořizovatele: Bere na vědomí.
6. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště
Blansko
Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK jako dotčený
orgán státní správy ve smyslu §77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a §50 odst. Zákona č.183/2006 Sb.,
toto stanovisko:
S návrhem Změn Územního plánu sídelního útvaru Šošůvka, označených Š9, Š10, Š11, Š12,
jejímž pořizovatelem je Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, odd. územního plánování a
regionálního rozvoje MěÚ Blansko, se souhlasí.
Ve stanovení podmínek využití ploch v upraveném návrhu změn ÚPNSÚ Šošůvka, označených
Š9, Š10, Š11, Š12, uveďte následující text:
Chráněné venkovní prostory lze v lokalitě změny Š9 u komunikace II/377 navrhovat až na základě
hlukového vyhodnocení prokazujícího splnění hygienických limitů.
Chráněné prostory lze v lokalitě změny Š11 navrhovat až na základě vyhodnocení veškerých
negativních vlivů provozu zemědělského areálu.
V případě umístění akusticky chráněných prostorů, definovaných právním předpisem na úseku
ochrany veřejného zdraví, na ploše občanského vybavení změny Š12 musí být respektováno
hlukové pásmo silnice.
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Stanovisko pořizovatele: Výše uvedené podmínky byly zapracovány do kapitoly 6 návrhů změn
Š9, Š11 a Š12.
7. Správa CHKO Moravský kras
Území CHKO se týká změna Š11, ostatní plochy leží mimo CHKO MK.
Změna Š11 představuje rozšíření zastavěného území obce do volné krajiny východním směrem a
zařazení plochy trvalých travních porostů mezi stávajícím zemědělským areálem a bývalým lomem
v rozsahu 5,406 ha do ploch bydlení. Podél hranice zemědělského areálu a na přechodu do volné
krajiny jsou navrženy plochy krajinné zeleně, dopravní obslužnost se předpokládá navrženým
systémem místních komunikací základní šířky 5,5 m, funkční třídy D1 – zklidněná obytná ulice,
vedených v navržených plochách veřejných prostranství. Inženýrské sítě pro obytnou zástavbu –
STL plynovod, vodovod, el. Energie budou napojeny na stávající rozvody v obci, el. Vedení VN
(vysokého napětí) v lokalitě bude kabelizováno. Splaškové odpadní vody budou svedeny
gravitačními stokami do stávajícího systému kanalizace v obci.
K návrhu zadání změn ÚPNSÚ Šošůvka se Správa CHKO vyjádřila stanoviskem č.j.
01377/MK/2007 ze dne 27.9.2007. V tomto stanovisku s rozsahem plochy dle zadání nesouhlasí a
požaduje její zmenšení zhruba po linii tvořící spojnici staveb zemědělského areálu a bývalého
kamenolomu. Hranice zastavitelného území stanovená v návrhu Š11 je kompromisním řešením,
které je z hlediska ochrany přírody a krajiny přijatelné. Podle zadání však měly být stanoveny
základní podmínky ochrany krajinného rázu, navržena intenzita využití území a stanovena výšková
regulace zástavby.
Správa CHKO Moravský kras požaduje do podmínek pro využití plochy s rozdílným způsobem
využití doplnit:
– rodinné domy budou venkovského charakteru, jednoduchého tvarového řešení, situované
podél komunikací v ulicové zástavbě
– hladina zástavby max. Dvoupodlažní – přízemní s využitím podkroví
– zastřešení staveb sedlovými příp. Polovalbovými střechami klasického sklonu (35 až 45
stupňů) s taškovou krytinou.
Výše uvedené podmínky stanovila Správa CHKO jako základní podmínky ochrany krajinného rázu
(ve smyslu přílohy 7f) Vyhl. č. 500/2006 Sb.) podle §12 zákona s přihlédnutím k jeho novele z roku
2006. Tato novela znamenala zařazení do zákona §12 odst.4 podle kterého se krajinný ráz
neposuzuje v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem
stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s
orgánem ochrany přírody. Územní plán je tedy poslední možností podmínky pro ochranu
krajinného rázu obecně stanovit. Při vymezení podmínek Správa CHKO vycházela zejména ze
studie vyhodnocení krajinného rázu v CHKO Moravský kras zpracované spol. LOW a spol,
Vranovská 102, Brno a dále z konkrétního situování a velikosti plochy.
Vzhledem k celkovému množství a rozsahu ploch pro obytnou zástavbu v obci a jejich
nedostatečnému využití doporučujeme se změnou územního plánu stanovit etapy postupu
zástavby. Způsob zastavění plochy Š11 požadujeme řešit komplexně a zastavovací studii předložit
Správě CHKO k odsouhlasení.
Stanovisko pořizovatele:
Pořizovatel vyhodnotil výše uvedené podmínky s tímto závěrem a požádal o nové stanovisko k
návrhu Změny Š11:
Z těchto podmínek pořizovatel může akceptovat pouze první dvě, a to z níže uvedených důvodů:
V Příloze č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., „O územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“, ve které je uveden obsah územního
plánu, je uveden v bodě f) mimo jiné i požadavek stanovení základních podmínek ochrany
krajinného rázu, zahrnující např. výškové regulace zástavby, intenzitu využití pozemků v
plochách. Další základní podmínky ochrany krajinného rázu v Příloze č.7 (i ve vyhlášce a
stavebním zákoně) uvedeny nejsou a je na pořizovateli, aby tyto podmínky odůvodnil z hlediska
platné legislativy, v tomto případě přiměřenosti obsahu územního plánu. Regulativy zástavby
týkající se typu krytiny a tvaru střech se stanovují v podrobnější územně plánovací dokumentaci -
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regulačním plánu, jehož obsah je uveden v Příloze č.11 vyhlášky. V případě možného negativního
dopadu objemového řešení konkrétní stavby na krajinný ráz může Správa CHKO Moravský kras
jako dotčený orgán stanovit požadavky v územním řízení, případně ohlášení stavby.
Pořizovatel navrhl, aby zhotovitel doplnil dokumentaci návrhu Změny Š11 ve smyslu od CHKO
MK uvedených podmínek : „rodinné domy v zástavbě uličního typu budou mít tradiční
zastřešení a objem stavby odpovídající charakteru venkovského prostředí, budou
maximálně jednopodlažní s podkrovím“.
Nové stanovisko pod č.j. 00057/MK/2009 S/01387/MK/2008 pořizovatel obdržel dne 15.1.2009:
Správa CHKO Moravský kras s takto navrženou podmínkou souhlasila. Posouzení zásahu do
krajinného rázu a případné stanovení podmínek jeho ochrany provede pak Správa CHKO v rámci
vydání závazného stanoviska k povolení umístění a provedení jednotlivých staveb.
Na základě výsledku dohody byla výše uvedená dohodnutá podmínka zapracována do kapitoly 6
návrhu Změny Š11.
Z výsledků projednání s dotčenými orgány vyplynul požadavek na úpravy dokumentace
Změn a to dle požadavků Správy CHKO Moravský kras a KHS Jmkr. Vzhledem k tomu, že
nedošlo k podstatné úpravě návrhů změn, nebude nutné opakovat veřejné projednání za
účasti dotčených orgánů.
Na závěr veřejného projednání návrhu ÚP neuplatnil žádný dotčený orgán stanovisko ve
smyslu §52 odst. 3.

2.5.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 SZ (řízení o změně
územního plánu) uplatněných na závěr veřejného projednání
Návrh Změn posoudil Krajský úřad a doporučil zahájení řízení o vydání Změn označených Š9,
Š10, Š11 a Š12. Oznámení o zahájení řízení o vydání změn byly zaslány dotčeným orgánům.
Na závěr veřejného projednání návrhu ÚP neuplatnil žádný dotčený orgán stanovisko ve
smyslu §52 odst. 3.

3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
V zadání nebyl tento požadavek uplatněn. Žádný dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu
zadání Změn Š9, Š10, Š11 a Š12 neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska
vlivů na životní prostředí.

4. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SE SDĚLENÍM, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO
Do zadání nebyl krajským úřadem tento požadavek uplatněn.

5. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A
VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH.
Plochy navržené územním plánem pro obytnou zástavbu jsou pro rozvoj obce v současnosti
nedostačující. Vymezené návrhové plochy pro bydlení jsou zatím nedostupné z důvodu nutného
zainvestování ploch (vybudování dopravní a technické infrastruktury) a z důvodu blokování
pozemků ze strany vlastníků. Další lokality vymezené územním plánem jsou postupně
zastavovány. Změnou Š11 se rozšiřuje zastavitelné území do kompaktního, uzavřeného tvaru, ve
vazbě na zastavěné území a již vymezené návrhové a stávající plochy. U ostatních změn
nedochází k zásadnímu, případně žádnému vymezení zastavitelných ploch. U Změny Š9
zpracovatel návrhové plochy nerozšiřoval, ani neposunoval, došlo pouze ke změně funkčního
využití již vymezeného zastavitelného území.
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6. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA
ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM
Požadavky na řešení z hlediska širších vztahů, vyplývající ze zadání byly v řešení Změny
zohledněny.
Obec Šošůvka je součástí území řešeného ÚPNVÚC BSRA, který byl schválen usnesením vlády
ČSR č.64 dne 13.3.1985 a součástí ÚPNVÚC CHKO Moravský kras (schválen usnesením vlády
č.473 ze dne 1.7.1998). Návrh Změn není v rozporu s tím, co se dle §187 odst.7 SZ považuje za
závaznou část ÚPNVÚC. Zásady územního rozvoje nebyly zpracovány.

7. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ
Pořízení změn Š9, Š10, Š11, Š12 schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), Zastupitelstvo
obce Šošůvka na zasedání konaném dne 30.7.2007.
Pořizovatelem byl v srpnu 2007 zpracován návrh Zadání Změn Š9, Š10, Š11 a Š12, který byl
vystaven k nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání návrhu Zadání, tj.
do 5.10.2007. Zadání bylo schváleno dne 14.11.2007.
Požadavky uvedené v Zadání byly splněny.

8. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ
VARIANTY, VČETNĚ DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE
VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Rozbor udržitelného rozvoje ve smyslu § 4 vyhl. 500/2006Sb. nebyl zpracován.
Změna Š9
Důvodem k návrhu obytné zástavby v této lokalitě je její nevyhovující poloha pro rozvoj výrobních
aktivit. Rozšíření navržené plochy k rekreaci v rámci této změny je vyvoláno majetkovými vztahy v
území. Tato změna nepředstavuje zásadní změnu v koncepci schváleného územního plánu.
Změna Š10
Lokalita se nachází v centru obce. Vzhledem k tomu, že obec neplánuje v nejbližší době využití
ploch pro občanskou vybavenost, je možné navrhnout plochu k obytné výstavbě. Ke změně
koncepce územního plánu v tomto případě dochází pouze částečně, protože regulativy funkční
plochy bydlení připouští umisťování občanské vybavenosti, která by však neměla být
velkokapacitní. Prověření potřeby návrhu ploch občanského vybavení bude řešeno v novém
územním plánu.
Změna Š11
Změnou je dotčeno území, které je sevřené zemědělskou farmou a bývalým lomem, který je určen
územním plánem pro rekreační využití. Toto území je v současnosti využíváno k zemědělské
produkci jako zemědělská půda a jeho využití je částečně omezeno vedením VN. Vzhledem ke
svažitosti území zde byla územním plánem navržena změna kultury na trvalé travní porosty.
Území je vhodné k zastavění pouze nízkopodlažní obytnou zástavbou, která nenaruší krajinný ráz
území. Tato zástavba je v návrhu oddělena od zemědělské farmy a od volné krajiny izolační či
krajinnou zelení. Rozsah nové zástavby je navržen dle požadavků zadání (požadavek CHKO) s
tím, že konkrétní tvar ploch je dán racionálním využitím území mezi stávající zástavbou a vedením
VN. Navrhované napojení lokality na silnici II/377 bylo převzato zčásti dle ÚPNSÚ. Nové napojení
bylo navrženo jižním směrem. Nebyly navrženy prostorové úpravy stávající místní komunikace.
Propojující bývalý lom se silnicí II/377. Rezervní plocha občanské vybavenosti Otr byla nahrazena
návrhovou plochou bydlení Br.
Změna Š12
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Předmětem změny je změna stabilizovaných ploch výroby a technických zařízení u objektu bývalé
mateřské školy, kde již není výrobní činnost provozována. Vzhledem k tomu, že se plocha nachází
v centru obce, je její využití pro občanskou vybavenost a služby vhodnější.
ÚSES není změnami dotčen.
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, byly navrženy
pouze Změnou Š11.

9. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ
ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO
RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO
NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO
Stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo uplatněno.

10.VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK
Sousední obce, kterým bylo oznámeno společné jednání a byly přizvány k veřejnému jednání
neuplatnily ve stanoveném termínu žádné připomínky a námitky.
Jiné písemné připomínky nebyly uplatněny.

11.ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH
Do dne veřejného projednání byla uplatněna níže uvedená námitka ve smyslu § 52 odst.2 a 3 SZ:
Námitku podal pan František Krátký, Šošůvka č.55, který je vlastníkem pozemku parc.č. 2260 v
k.ú. Šošůvka, dotčeného zčásti řešením Změny Š11. Námitka obsahuje rovněž i připomínky a
návrhy možného řešení:
„Úvodem musím předeslat to, že pozemky které jsou stále navrhovány do zastavovacích plánů
jsou převážně neuskutečnitelné. Majitelé pozemků je drží převážně pro své rodinné příslušníky,
nebo z jiných důvodů. Poptávka po pozemcích ke stavbám rodinných domků je velká. V minulosti
se na naší obci, která je součástí Moravského Krasu podepsalo velmi špatné-negativní rozhodnutí
o výstavbě družstevních objektů,které se nachází na spodním konci vesnice včetně vysokých
seníků. Tato výstavba dodnes narušuje pohled na krajinu i na celkový pohled naší vesnice,která je
nádherně vsazena do mírného svahu nakloněného na jižní stranu. Řešením, jak odstranit tyto
negativní stavby je začlenění tyto stavby do celkového pohledu vesnice. Navrhujeme výstavbu
rod.domků tak, aby tyto rod.domky byly pohledově po boku zemědělských staveb směrem k
Helíšové skále. Zastavění rod.domků co do šířky- až po stávající polní cestu,která směřuje k
polnostem směr Holštejn. Za polní cestou je převyšující terén asi o dva metry, který tvoří tzv.
zelenou skalku s keři a stromy. Až k této cestě by měla být odsouhlasená ucelená výstavba. V
navrženém pozemku se nachází VN. Při zastavovací studii bude počítána bezpečná vzdálenost od
VN, dle platných norem. Dosavadní navrhovaný zastavovací plán řeší zástavbu na hranu
končících zemědělských objektů, což jen zvýrazňuje doménu objektů JZD a nezačleňuje je do
vesnice. Touto novou navrženou zástavbou by byla vesnice doplněna a uzavřena.
Příjezdní místní ulice do nově navrhované zástavby v lokalitě pod lomem a kolem lomu. Stávající
příjezd do připravované zástavby je řešen v místech kde v současné době stojí trafostanice a dále
betonový sloupy pro VN. Tato verze z hlediska bezpečnostního je dosti nebezpečná a také
nákladná. Pozemek který má sloužit k příjezdu do zastavovací lokality je snad neprodejný.
Navrhují v případě že tento návrh příjezdu nebude uskutečněn máme další tři návrhy:
1) Nad pátým rodinným domkem od trafostanice se nachází proluka, kterou je možno využít jako
místní příjezdovou ulici k navrhované zástavbě.
2) Stávající místní ulice která vede k lomu. Tato ulice je úzká a je také nejvhodnější s tím, že by
bylo zapotřebí od třech majitelů odkoupit část pozemků zahrad, vybudovat kolem komunikace
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taras a oplocení. Také by bylo potřeba přemístit dva betonové sloupy VN. V uvedené místní
komunikaci je schválen výkop a položení kanalizace. Při této akci by se mohla využít rozšířená
část k položení kanalizaci a případně položení inženýrských sítí.
3) Další možný příjezd je za posledním rodinným domkem směr Vysočany. Zde se nachází široká
stávající polní cesta, která byla při výstavbě vysílače upravena na těžký transport jak kamionů, tak
těžkých autojeřábů. Tato cesta je vybudována až na nejvyšší bod v délce 400m. Od konce této
cesty je polní cesta až na spodní patu lomu, kde se nachází polní cesta směřující k Holštejnu.
Délka této cesty je 200m.
Závěrem chci podotknou, že naše vesnice je vstupní branou Moravského Krasu a taktéž výstupní
branou Moravského Krasu. Velice nám všem občanům záleží abychom žili v prostředí které je
obdarováno zdravým čistým vzduchem a máme také velký zájem na tom aby vesnice po
vzhledové stránce uspokojovala a reprezentovala Moravský Kras. Předem děkujeme, že se budete
zabývat našimi připomínky a návrhy.“
Návrh rozhodnutí o námitkách:
Namítající ve svém námitce uvádí, že zástavba rodinnými domy měla být řešena v rozsahu až po
účelovou komunikaci ve směru na Holštejn, navržený rozsah zástavby po ochranné pásmo
venkovního vedení VN zvýrazňuje dominantní objekty stávajícího zemědělského areálu a
nezačleňuje je do vesnice.
Předmětem pořízení Změny Š11 byla změna funkčního využití ploch z návrhových ploch krajinné
zeleně na návrhové plochy bydlení v lokalitě mezi bývalým lomem a zemědělským areálem. Do
projednávání změny Správa CHKO Moravský kras uplatnila požadavek, že pokud bude území
řešeno v rozsahu návrhové plochy krajinné zeleně, bude území prověřeno územní studií.
Vzhledem k tomu, že obec neměla zájem zadat vypracování územní studie, bylo se zpracovatelem
Změny dohodnuto, že návrhové plochy pro bydlení budou zakresleny v rozsahu návrhové plochy
krajinné zeleně, zmenšené po hranici ochranného pásma venkovního vedení VN. Tento rozsah
zastavitelného území byl odsouhlasen stanoviskem Správy CHKO MK, uplatněném do
projednávání návrhu Změny Š11 – viz. výše. Změnou Š11 mělo být předmětné území dále
prověřeno v místních i širších souvislostech, jako ucelený blok území (komunikační a
infrastrukturní skelet, udržitelné odůvodnění hranice mezi zastavitelnými a nezastavitelnými
plochami, ošetřené vazby na navazující funkce). Návrhem plochy pro bydlení nesmělo dojít ke
kolizi s plochami zemědělského areálu, případně s návrhovými plochami sportu a rekreace v
areálu lomu. Součástí řešení měl být i návrh prostorových úprav stávající místní komunikace tak,
aby byla v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, nebo
návrh jiného, kapacitně vyhovujícího dopravního napojení v režimu veřejně prospěšné stavby.
Zpracovatel Změny splnil požadavky Zadání, převzal ze schváleného ÚPNSÚ návrh dopravního
napojení lokality ze silnice II/377 a navrhl další připojení ze strany stávajícího zemědělského
areálu.
Dále namítající uvádí, že pokud bude nereálný příjezd do lokality navrhovanou místní komunikací
ze silnice II/377 navrhuje další možnosti dopravního připojení lokality. Všechny tyto návrhy řešení
je možné prověřit, ale vyžádaly by si úpravy dokumentace návrhu Změny Š11 a tím i nové
projednání.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a navrhl varianty
řešení uplatněné námitky. Dle dohody pořizovatele s určeným zastupitelem byla předložena k
vydání zastupitelstvem obce třetí varianta návrhu rozhodnutí o námitce, tzn. zamítnutí. Vzhledem k
tomu, že byly zahájeny práce na novém územním plánu, který nahradí současný ÚPNSÚ
Šošůvka, zastupitelstvo rozhodlo, že Změna Š11 bude vydána v projednaném rozsahu. Námitky
pana Krátkého včetně jeho návrhů možného řešení lokality mezi zemědělským areálem a bývalým
lomem budou prověřeny následně v rámci zpracování nového územního plánu.
Námitka pana Františka Krátkého, Šošůvka č.p. 55 se zamítá.
Změna Š11 bude vydána v projednaném rozsahu.
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12.VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND
Vyhodnocení navrhovaného řešení a jeho důsledků na zábor zemědělského půdního fondu bylo
provedeno ve smyslu vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostředí ČR ze dne 29. prosince 1993,
kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního ve znění zákona ČNR č. 10/93 Sb. a přílohy 3 této
vyhlášky.
Zábory PUPFL nejsou provedeny.
lok.

popis

Změna
Š9
Změna
Š11

Zábor č. 28
rekreační zařízení
Zábor č. 29
bydlení

výměra(ha)
0,048

BPEJ

třída parc. čísla dotčených pozemků
ochr.
5.37.16 V.
2064,2161

5,219

5.37.46 V.

Změna Zrušení záboru č. 16 - 0,304 5.37.46 V.
Š11
občanská
5.37.16 V.
vybavenost
celkem
4,963 ha

35/1,3; 22/5; 21/2; 214/5,6;
2235; 2236; 2245; 2247;
2237; 2238; 2243; 2239;
2252; 2251; 2246; 2249;
2253; 2254; 2260; 2261;
2241; 2240; 2255; 2256
214/5; 214/6

B. Grafická část:
M 1 : 5 000
M 1 : 25 000
M 1 : 5 000
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orná půda

2234; orná půda
2244;
2242;
2250;
2262;

Záborem nejsou dotčena žádná meliorační zařízení.

1. Koordinační výkres
2. Výkres širších vztahů
3. Předpokládané zábory půdního fondu

kultura

orná půda

