NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN
Územního plánu sídelního útvaru Šošůvka, na
katastrálním území Šošůvka, označených
Š13 a Š14
Š13:

Plochy bydlení v severovýchodní části obce

Š14:

Plochy bydlení za bytovkami

V Blansku dne 28.08.2008
Zpracoval pořizovatel - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko
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I. OBSAH ZMĚN
Š13: Plochy bydlení v severovýchodní části obce
Předmětem pořízení Změny Š13 je změna funkčního využití z plochy krajinné zóny s převažujícím
charakterem rostlinné produkce – orná půda, zahrady, sady, trvalé travní porosty, na návrhové
plochy bydlení v severovýchodní části obce. Změna zahrnuje pouze část pozemku parc.č. 2114 v
k.ú. Šošůvka dle návrhu stavebníka předloženého k žádosti o pořízení změny. Jedná se o
zarovnání zastavitelného území mezi lomy hranice intravilánu na sousedních pozemcích (dle
návrhu stavebníka).
Š14: Plocha bydlení za bytovkami
Předmětem pořízení Změny Š14 je změna funkčního využití ze stabilizovaných ploch krajinné zóny
s převážně produkční funkcí – orná půda, sady, zahrady, trvale travní porosty, na návrhové plochy
bydlení. Změna zahrnuje pouze pozemky parc.č. 80/21, a část pozemku 80/20 vše v k.ú. Šošůvka.

II. DŮVODY POŘÍZENÍ ZMĚN
Pořízení Změn schválilo, dle § 6, odst 5, písm.a) a § 44 písm.a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, Zastupitelstvo
obce Šošůvka na zasedání konaném dne 19.5.2008, usnesením č.6 (Změna Š13) a na zasedání
konaném dne 6.8.2008, usnesením č.7 (Změna Š14).
Změna Š13:
Změna Š13 byla pořízena na základě žádosti fyzické osoby. Byla posouzena pořizovatelem ve
smyslu § 46 stavebního zákona. Pořizovatel doporučil pořízení této Změny.
Záměrem navrhovatele Změny je zařazení části pozemku parc.č.2114 v k.ú.Šošůvka do
návrhových ploch bydlení, tedy rodinných domů se zahradami. Graficky vymezená část pozemku
bezprostředně navazuje na zastavěné území obce, ze západní, jižní i severní strany je obklopena
stabilizovanými plochami bydlení. Navržené napojení plochy na sítě technické infrastruktury a
veřejnou komunikaci severozápadním směrem je reálné. Vzhledem k parciálnímu a konkrétnímu
charakteru návrhu nemusí být řešen vztah k ostatním doposud nevyužitým návrhovým plochám na
území obce Šošůvka.
Plocha pozemku parc.č.2114 v k.ú.Šošůvka (původně plochy zahrad parc.č.115/3 a 115/4 a orné
půdy 115/5 vše v k.ú.Šošůvka) zůstala - zřejmě pro absenci oplocení, mimo vymezení současně
zastavěného území dle původních hranic intravilánu z 1.9.1966. Důsledky tohoto vymezení v době
projednání územního plánu navrhovatel nezachytil. Problém výstavby rodinného domu v té době
navíc nebyl aktuální. Tato situace se však, od doby schválení územního plánu, změnila.
Navrhovatel hodlá umožnit své dceři výstavbu rodinného domu na části rodinného majetku, při
konzultaci záměru na stavebním úřadu však zjistil, že výstavba rodinného domu na vlastních
pozemcích za stodolou, na pozemku parc.č.st.2 v k.ú.Šošůvka, není, vzhledem k funkčnímu
využití založenému schváleným územním plánem, možná. V případě záměru realizace rodinného
domu dcery na vlastních majetcích v daném místě by tedy byl nucen přistoupit k asanaci stodoly zemědělské stavby, na pozemku parc.č.st.2 v k.ú.Šošůvka o výměře 210m2. Tato stavba byla v
platném územním plánu zařazena mezi historicky a esteticky cenné objekty a je řádně udržována.
Pořizovatel se domnívá, že zachování stodoly je v souladu s obecnými zájmy územního plánování
i v souladu se zájmy stavebníka, současně konstatuje, že odstranění stavby nelze - v případě
takového rozhodnutí vlastníka, zabránit.
Pokud by pořizovaná změna řešila pouze zarovnání zastavitelného území mezi lomy hranice
intravilánu na sousedních pozemcích (dle návrhu stavebníka), jednalo by se o plochu mírně
převyšující 2000 m2, což splňuje předpoklad o rozsahu řešitelné plochy, zakotvený v §3 odst.1.
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Napojení takto
vymezeného zastavitelného pozemku by bylo řešeno na prostor průjezdného úseku silnice II/377.
Stavebník však při podání žádosti prohlásil, že pro samotný záměr by postačovala - v rámci tohoto
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vymezení - i plocha menší, měl totiž v úmyslu provést pouze majetkový převod plochy,
odpovídající vymezení původního pozemku parc.č.115/3 v k.ú.Šošůvka před přeparcelací
extravilánu obce.
Žádost o změnu funkčního využití plochy, zahrnující část pozemku parc.č.2114 v k.ú. Šošůvka,
která byla dle schváleného ÚP sídelního útvaru ponechána jako nezastavitelná stabilizovaná
plocha krajinné zóny s převažujícím charakterem rostlinné produkce – orná půda, zahrady, sady,
trvalé travní porosty, sloužící k hospodaření na zemědělské půdě, na plochy bydlení Br, není v
rozporu se zájmy územního plánování ani s obecnými zásadami pořizování změn ÚPD.
Změna Š14:
Změna Š14 byla pořízena na základě žádosti fyzických osob. Byla posouzena pořizovatelem ve
smyslu § 46 stavebního zákona. Pořizovatel doporučil pořízení této Změny.
Záměrem navrhovatelů Změny ÚPD je změna funkčního využití stabilizovaných ploch krajinné
zóny s převážně produkční funkcí – orná půda, sady, zahrady, trvale travní porosty, na plochy
bydlení. Pozemek parc.č 80/21 v k.ú. Šošůvka je ve vlastnictví navrhovatelů. Důvodem uvedeným
v žádosti je záměr realizace rodinného domu.
Dle závazné části platného Územního plánu sídelního útvaru Šošůvka (dále ÚPNSÚ) je pozemek
parc.č. 80/21 v k.ú. Šošůvka součástí stabilizovaných ploch krajinné zóny s převážně produkční
funkcí – orná půda, sady, zahrady, trvale travní porosty. Pozemek navazuje z jižní části na
zastavěné území - plochy bytových domů a garáží. Ze severní a západní strany je obklopen
návrhovými plochami pro bydlení. Tyto plochy pro bydlení jsou v současné době již zastavěny
rodinnými domy nebo jsou postupně zastavovány. V současné době se jedná o nezastavěnou
proluku v obytné zástavbě, přičemž dříve naznačený potenciál plochy pro veřejné funkce území
byl samosprávou odmítnut. Pozemek přiléhá k místní komunikaci na pozemku parc.č. 80/20, s
velkým terénním převýšením, a zpevněné komunikaci na pozemku parc.č.81/1, s nevyhovujícími
sklonovými poměry (dle platného ustanovení §22 vyhlášky č.501/2006Sb. je dán nejen šířkový
parametr veřejného prostoru, ale i požadavek na bezbariérovost takovéhoto přístupu), napojení na
sítě technické infrastruktury je reálné. Zařazením tohoto nevyužívaného pozemku do návrhových
ploch bydlení dojde k doplnění vnitřní struktury této části obce. Reálnost umístění stavby RD pak
bude - v souvislostech aktuálně platných předpisů - prověřena v doprovodných podkladech Změny
nebo až v územním řízení.

III. ZADÁNÍ
A.

Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně
plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších
území

Z politiky územního rozvoje, schválené usnesením vlády České republiky ze dne 17.5.2006 č. 561,
nevyplývá žádný požadavek. Rovněž nebyly pro Jihomoravský kraj zpracovány Zásady územního
rozvoje. Z částí územního plánu velkého územního celku, které nepozbyly platnosti, a kterým je
pro řešené území ÚPN VÚC BSRA, nevyplývá žádný požadavek. Plochy řešené změnami jsou
mimo CHKO Moravský kras.

B.

Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

Územně analytické podklady nebyly k dnešnímu dni pro dané území zpracovány.
Podkladem pro zapracování Změn ÚPNSÚ Šošůvka bude stávající ÚPD a případné doplňující
průzkumy projektanta, jejichž závěry budou konzultovány s Pořizovatelem (odd. ÚP a RR SÚ MěÚ
Blansko) a zástupcem obce Šošůvka. Zpracování samostatných průzkumů nebylo provedeno ani
nebude zadáno, neboť informace o území jsou dostupné v původní ÚPD a dalších zdrojích
Pořizovatele.
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Aktualizace zastavěného území nebude změnami řešena.

C.

Požadavky na rozvoj území obce

Nejsou požadovány.

D.

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území
(urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)

Při zpracování dokumentací návrhů všech Změn 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.
Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF (§4 zákona), jsou povinni navrhnout a
zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných
obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného
řešení na ZPF a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.
Změna Š13:
Předmětem pořízení Změny Š13 je změna funkčního využití z plochy krajinné zóny s převažujícím
charakterem rostlinné produkce – orná půda, zahrady, sady, trvalé travní porosty, na návrhové
plochy bydlení v severovýchodní části obce. Změna zahrnuje pouze část pozemku parc.č. 2114 v
k.ú. Šošůvka dle návrhu stavebníka předloženého k žádosti o pořízení změny. Jedná se o
zarovnání zastavitelného území mezi lomy hranice intravilánu na sousedních pozemcích (dle
návrhu stavebníka).
V současné době se jedná o plochy orné půdy mimo zastavěné území. Řešené území zahrnuje
pozemky třídy ochrany V, kód BPEJ 5.37.16. Rozsah ploch bude navržen a zdůvodněn
projektantem. Součástí dokumentace změny bude vyhodnocení záborů ZPF.
Území není dotčeno ÚSES ani ochranným pásmem 50 m od okraje PUPFL.
Budou stanoveny základní podmínky ochrany krajinného rázu a bude navržena intenzita využití
pozemků, včetně stanovení výškové regulace zástavby.
Změna Š14:
Předmětem pořízení Změny Š14 je změna funkčního využití ze stabilizovaných ploch krajinné zóny
s převážně produkční funkcí – orná půda, sady, zahrady, trvale travní porosty, na návrhové plochy
bydlení. Změna zahrnuje pouze pozemky parc.č. 80/21, a část pozemku 80/20 vše v k.ú. Šošůvka.
V současné době se jedná o plochy orné půdy mimo zastavěné území. Řešené území zahrnuje
pozemky třídy ochrany V, kód BPEJ 5.37.16. Součástí dokumentace změny bude vyhodnocení
záborů ZPF.
Území není dotčeno ÚSES ani ochranným pásmem 50 m od okraje PUPFL.

E.

Požadavky na řešení veřejné infrastruktury

Obě změny budou řešit komunikačního napojení na veřejnou komunikaci a napojení na sítě
technické infrastruktury.
Požadavky na řešení občanského vybavení pro řešení Změn nevyplývá.

F.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Změny budou respektovat kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního významu.
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G.

Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná
opatření a asanace

Změny nevyvolají změnu ve vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby ve schváleném ÚPN
SÚ.
Požadavky na asanace a veřejně prospěšná opatření pro řešení Změn nevyplývají.

H.

Další požadavky, vyplývající ze zvláštních právních předpisů (např.
Požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a
bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické
stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými
přírodními jevy)

Požadavky, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, pro řešení Změn nevyplývají.

I.

Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v
území

Pro změny požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území nevyplývají.

J.

Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s
ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v
rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Ve Změnách bude vymezeno zastavitelné území. Jiné požadavky pro řešení Změn nevyplývají.

K.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo
prověření změn využití jejich využití územní studií

Požadavky pro řešení Změn nevyplývají.

L.

Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou
podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny
regulačním plánem

Požadavky pro řešení Změn nevyplývají.

M.

Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný
rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu
zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na
životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky
významnou lokalitu či ptačí oblasti

Kapitola bude doplněna po projednání Zadání.

N.

Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na
zpracování variant

Koncept změn nebude zpracován, za předpokladu, že dotčené orgány do projednání návrhu
zadání neuplatní svůj podnět.
Kapitola bude ještě doplněna po projednání Zadání.
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O.

Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhů Změn
územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s
ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek
výkresů a počtu vyhotovení

Změny budou zpracovány ve smyslu znění zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a její
Přílohy č.7 a vyhl. 501/2006Sb. O obecných požadavcích na využívání území.
Dokumentace návrhů Změn bude obsahovat dvě části - Návrh Změn a Odůvodnění Změn.
Obsah 1. části dokumentace - Návrh změny:
1. TEXTOVÁ ČÁST
Řešení bude obsahovat samostatnou textovou část, zpracovanou přiměřeně v rozsahu dle
Přílohy č.7 vyhl.500/2006 Sb., konkrétně budou zařazeny, dle charakteru Změn, kapitoly: odst.I. ,
písm. b), c), d), e), f), g), h), i).
Předmětem řešení návrhů Změn nebude úprava vymezení zastavěného území.
2. GRAFICKÁ ČÁST
Podkladem zpracovaných návrhů Změn bude dokumentace platného územního plánu.
Změny budou zpracovány jako samostatné dokumentace, graficky, formou výřezů
samostatných výkresů platné ÚPD (formát výkresových listů s podkladovou grafikou A4 – bude
graficky rozlišitelný stávající podklad a návrh řešený Změnou, možno použít i průsvitky), v měřítku
ÚPNSÚ Šošůvka jako příloha k :
výkresu č.1 – Urbanistické řešení
výkresu č.2 – Dopravní řešení
výkresu č.3 – Zásobování vodou
výkresu č.4 – Odkanalizování
výkresu č.5 – Zásobování plynem a elektrickou energií
V případě vymezení veřejně prospěšných staveb bude zpracován samostatný výkres „Veřejně
prospěšné stavby“ v měřítku M 1:2000, příp. v M 1: 5000.
Přílohy výkresů technické infrastruktury č.3, č.4 a č.5, mohou být sloučeny.
Všechny výkresy budou označeny v souladu s platnou ÚPD a budou obsahovat legendy ploch a
použitých grafických prvků.
Obsah 2. části Odůvodnění změn:
1. TEXTOVÁ ČÁST
Řešení bude obsahovat samostatnou textovou část, která bude obsahovat níže uvedené kapitoly:
1. Úvod
2. Přezkum návrhu změny územního plánu
2.1. Údaje o projednání návrhu územního plánu
2.2 Soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou
krajem
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
2.4 Soulad s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek

7

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
2.5.2. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 a §53 SZ (řízení o
územním plánu) uplatněných na závěr veřejného projednání
3. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
(pozn. pokud bude požadován)
4. Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo
zohledněno
5. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení
zastavitelných ploch.
6. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně
souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem
7. Údaje o splnění zadání, údaje o splnění souborného stanoviska
(pozn. projektant uvede pouze vyhodnocení splnění požadavků zadání, případně zdůvodní řešení,
pokud je v rozporu se zadáním)
8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně důsledků tohoto
řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území
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
10. Vyhodnocení připomínek
11. Rozhodnutí o námitkách
12. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní
fond
Kapitoly označené tučně kurzívou vypracuje zpracovatel územního plánu.
2. GRAFICKÁ ČÁST
1. Koordinační výkres
M 1 : 5 000
Výkres bude vypracován v rozsahu výřezu výkresu č. 1, obsahujícího navržené řešení, neměněný
současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území - §26 odst1 stavebního
zákona.
2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Výkres bude vypracován v rozsahu výřezu výkresu č.6 ÚPNSÚ Šošůvka.

M 1 : 5 000

Vzhledem k předmětu řešení změn nebude výkres širších vztahů zpracován.
Čistopis dokumentací Změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení. V
digitální podobě bude předána pouze část dokumentace, a to návrh Změn, v podobě využitelné
pro GIS, na nosičích CD. Textová část bude zpracována v textovém editoru, grafická část jako
vektorová data, ve kterých budou jednotlivé řešené plochy rozděleny do vrstev dle druhu plochy.
Bude uložen (zaznamenán) pouze výřez grafiky návrhu řešení, bez popisů a rámců, bez podkladní
grafiky. Řešené území Změn bude osazeno do souřadnicového systému S-JTSK Křovák
EastNorth.
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Pro účely projednání návrhů Změn bude dokumentace odevzdána v tištěné podobě v počtu 2
vyhotovení a digitálně (návrh i odůvodnění) ve formátu .pdf, pro potřeby zveřejnění na webových
stránkách.

V Blansku dne 28.8.2008
Zpracovala:
Ing.arch. Zita Řehůřková, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje SÚ MěÚ Blansko
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Zadání změn Územního plánu sídelního útvaru Šošůvka, označených Š13 a Š14
grafická příloha

Š13:

Plochy bydlení v severovýchodní části obce

Předmětem pořízení Změny Š13 je změna funkčního využití z plochy krajinné zóny
s převažujícím charakterem rostlinné produkce – orná půda, zahrady, sady, trvalé travní porosty,
na návrhové plochy bydlení v severovýchodní části obce. Změna zahrnuje pouze část pozemku
parc.č. 2114 v k.ú. Šošůvka dle návrhu stavebníka předloženého k žádosti o pořízení změny.

Š14:

Plocha bydlení za bytovkami

Předmětem pořízení Změny Š14 je změna funkčního využití ze stabilizovaných ploch krajinné
zóny s převážně produkční funkcí – orná půda, sady, zahrady, trvale travní porosty, na návrhové
plochy bydlení. Změna zahrnuje pouze pozemky parc.č. 80/21, a část pozemku 80/20 vše v k.ú.
Šošůvka.

