
Obec Olšany 
 
na  51.  zasedání Zastupitelstva obce Olšany, usnesení č. 6/51/2014 
 
V Olšanech dne   10. 9.2014 

 
 

OOPP AATTŘŘEENN ÍÍ   OOBBEECCNNÉÉ   PPOOVV AAHHYY  

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLŠANY  
 
 

Zastupitelstvo obce Olšany, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, 
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 
vydává  

 
Změnu č. 1 Územního plánu Olšany  

 
kterou se mění Územní plán Olšany, jehož vydání formou opatření obecné povahy 
schválilo Zastupitelstvo obce Olšany dne 4. 8. 2010 usnesením č. Z-3/7/2010. Nabytí 
účinnosti bylo dne 20. 8. 2010. Změna č. 1 Územního plánu Olšany se v souladu  
s požadavkem § 16 vyhlášky č.500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů vydává  
v rozsahu měněných částí územního plánu. 
 

  

 

Změna č.1 územního plánu Olšany řeší: 

Obec Olšany na základě rozvojových potřeb obce a požadavku vlastníka pozemku 
požádala, aby pozemky p.č.600/89 a p.č. 600/366 v k.ú. Olšany vymezené územním 
plánem jako plochy ZI – trvalé travní porosty, byly změněny na  plochu  pro bydlení. Nová 
plocha pro bydlení je rozšířením stávající plochy pro bydlení B4 a je označena jako B4a. 

 

 
 



 

TEXTOVÁ ČÁST ZÁVAZNÁ ZPRACOVANÁ ZHOTOVITELEM 
 

 

V kapitole 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

se za větu  Rozsah podle výkresu 2, 2a Hlavní výkres. doplňuje Zastavěné území se 
změnou č.1  rozšiřuje v rozsahu dílčích změn ZU1, ZU2, ZU3. 

 

V kapitole 

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

podkapitole 

C.2.1. Bydlení 

se věta Jsou navrženy plochy B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 doplňuje o B4a. 

 

V kapitole 

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

================================================================== 

podkapitole 

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

odstavci  

D.2.1. Zásobování vodou  

V pododstavci  Návrh zásobení pitnou vodou : 

vkládá za Lokalita B 4 text a B4a.  

 

v odstavci  

D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

V pododstavci Návrh odkanalizování : 

se vkládá za Lokalita B 4 text a B4a 

 

F. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A DALŠÍ REGULACE 

================================================================== 

podkapitole 

F.1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

v odstavci  

BYDLENÍ  

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ ČISTÉ     BIč 

se věta Regulativy platí pro stávající území  a navrhované plochy B1, B2, B3, B4, B5, B6, 
B7, B8  a také plochy s vydaným územním rozhodnutím doplňuje o B4a. 

pododstavec   

Další podmínky využití ploch : 

se doplňuje o  

B4a – podmíněně využitelná za podmínky dopravního napojení a zajištění související 
technické infrastruktury přes plochu B4 a za podmínky, že stavby lze umisťovat do 
vzdálenosti min 20 m od hranice lesa (pozemků určených k plnění funkce lesa).    



 

Jako podmínka změny je respektování zájmů Ministerstva obrany ČR.   

 

I. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE  

=================================================================== 

I.1. POČTY STRAN ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Výrok: 

A) Textová část   - 2 strany. 
 
 
Tato výše uvedená textová část Změny č. 1 Územního plánu Olšany je zpracována 
zhotovitelem. Textová část je uložena společně s grafickou částí změny územního plánu a 
je přílohou tohoto opatření obecné povahy. 
Grafická část Změny č. 1 Územního plánu Olšany je nedílnou součástí tohoto opatření 
obecné povahy a tvoří jeho přílohu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Odůvodnění opatření obecné povahy  
Změny č. 1 Územního plánu  Olšany 

 

Odůvodnění opatření obecné povahy, Změny č. 1 Územního plánu Olšany, se v souladu s 
požadavky přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, skládá 
z textové části a grafické části. Textová část je rozdělena na část zpracovanou 
zhotovitelem (zejména náležitosti dané přílohou č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a část zpracovanou pořizovatelem 
(náležitosti vyplývající ze správního řádu a náležitosti uvedené v § 53 odst. 4 a 5 
stavebního zákona). Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem je zpracována 
v bodech I – VI této části odůvodnění a následuje po části odůvodnění zpracované 
zhotovitelem. 
 

 
Textová část odůvodnění zpracovaná zhotovitelem obsahuje zejména: 

 

 

1. Úvod  

2. Vyhodnocení koordinace využívání území 

3. Vyhodnocení splnění požadavku zadání  

4. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení  

5. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

6. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond a pozemky určené k plnění funkce lesa  

7. Koordinace v území 

8. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch  

9. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje  

 
Textová část odůvodnění 

Pro větší srozumitelnost předložené dokumentace platí následující: 

 Je-li v textu uvedeno Územní plán, ÚP, popřípadě původní dokumentace, je tím 
vždy myšlen územní plán Olšany, Low & spol., s.r.o.,  srpen 2010. 

 Jde-li o řešení, které je předmětem Změny č.I, je uvedeno „tato dokumentace“, 
popřípadě Územní plán Olšany Změna č. 1. 
 

 

 

 

 

 



 

1. ÚVOD 

=================================================================== 

Postup zpracování 

Textová část : 

Výroková část změny č.1 koresponduje s Opatřením obecné povahy - je doplněním textu  
jeho částí, které jsou změnou č.1 měněny. Odůvodnění bylo zpracována v souladu 
s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 v platném znění.       

Změny v grafické části byly zpracovány jako výřezy v rozsahu změny k výkresům z ÚP, 
které jsou změnou měněny, a to nad čistou katastrální mapou. Grafickou část odůvodnění 
tvoří Koordinační výkres a výkres Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.  

Přitom graficky jsou změny zpracovány tak, aby odpovídaly platné legislativě, nad aktuální 
katastrální mapou a koordinační výkres nad výkresem koordinačním z ÚP. Výkres veřejně 
prospěšných staveb zpracován nebyl, protože změna č.1 neobsahuje veřejně prospěšné 
stavby, veřejně prospěšná opatření, ani asanace, také nebyl zpracován výkres širších 
vztahů, protože změna č. 1 neovlivní širší vztahy v území.      

 

Vymezení řešeného území 

Předmětem změny č. 1 je rozšíření plochy B4 z platného ÚP Olšany na bydlení. Řešeným 
územím je část pozemků p.č. 600/89 a p.č. 600/366, která je v ÚP vymezena jako stávající 
Zl – trvalé travní porosty.  

Zastavěné území se změnou B4a nemění, protože plocha změny leží uvnitř zastavěného 
území.   

 

Předcházející ÚPD (územně plánovací dokumentace) a použité  podklady 

Kromě platného ÚP, podkladů závazných pro pořízení změny dle platné legislativy byly 
použity tyto podklady: 

 Územně analytické podklady správního území obce s rozšířenou působností Vyškov, 
2. aktualizace, 2012 

 Bonitace  čs. zemědělských  půd  a  směry jejich  využití, FMZVž   Praha, Bratislava 

 

2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ   

=================================================================== 

Koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 

Změna č. 1 nemá vliv na širší vztahy v území, protože řešená plocha se nachází v proluce 
zastavěného území.  

 

Soulad s ÚPD vydanou krajem 

Pro území celého kraje neexistuje platná územně plánovací dokumentace (Zásady 
územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané 22.9.2012 byly zrušeny rozhodnutím 
Nejvyššího správního soudu dne 21.6.2012). 

 

Soulad s Politikou územního rozvoje ČR 

Z PÚR ČR nevyplývají pro území změny žádné konkrétní požadavky. Ve vztahu 
k obecným dílčím požadavkům PÚR :   



 

- Byla zohledněna skutečnost, že obec leží v rozvojové oblasti OB3 – Brno (proto bylo již 
v ÚP navrženo tolik ploch pro rozvoj bydlení, aby byl zajištěn dostatek ploch pro 
přirozený nárůst počtu obyvatel podle demografického vývoje obce a také pro potřebu 
vyvolanou blízkostí města Brna. Od doby zpracování ÚP byly některé plochy již 
zastavěny, vymezená zastavitelná plocha B4a doplní množství ploch tak, aby jich bylo 
dostatek.    

- Změna ÚP respektuje obecné republikové priority územního plánování zakotvené v PÚR 
pro zajištění udržitelného rozvoje. Při zpracování ÚP byly uplatňovány republikové priority 
pro zajištění udržitelného rozvoje území:  

 priorita čl. (14) – byly vytvořeny předpoklady pro zachování hodnot v území, u změny B4a 
zejména hodnotného zázemí obce tvořeného masivem lesů tím, že byly stanoveny 
podmínky pro umisťování staveb ve vzdálenosti min 20 m od hranice lesa (pozemků 
určených k plnění funkce lesa). Také byly vytvořeny podmínky pro zachování hodnot 
urbanistických tím, že nebyly stanoveny jiné podmínky prostorového uspořádání než je 
stanoveno v územním plánu. To vše zároveň vytváří předpoklady pro zachování hodnot 
krajinných – zejména linie lesa v pohledově exponované severní části katastrálního 
území obce. Požadavek na napojení přes plochu B4 zároveň vytváří předpoklad pro 
ochranu lesa, protože tím, že stavba nebude napojena z komunikace podél lesa je 
vytvářen předpoklady pro to, aby nedocházelo k jeho likvidaci; 

 priorita čl. (19) – vymezením plochy B4a v návaznosti na územním plánem vymezenou 
zastavitelnou plochu, a zároveň v proluce mezi stabilizovaným plochami bydlení byly 
vytvořeny předpoklady pro hospodárné využití zastavěného území obce, což znamená 
vytvoření předpokladů pro úsporu veřejných rozpočtů, protože nebude pro plochu B4a  
potřeba budovat veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu;               

- priorita čl. (22) – byly vytvořeny podmínky pro zachování rekreačního potencionálu 
s využitím nejen pro obyvatele obce, ale i obyvatele blízkého Brna stanovením 
podmínky, že plocha B4a bude napojena přes plochu B4 (a nebude tedy napojena ze 
stany od lesa) a bude tedy zachován les včetně hodnot území uvedených v prioritě č. 
14;  

- priorita čl. (30) – možností napojení plochy B4a na veřejný vodovod a i na jednotnou 
kanalizaci s likvidací odpadních vod na ČOV a zajištění zásobení plochy elektrickou 
energií a plynem (podrobně viz. v odůvodnění – kapitola 4. Komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení – odstavec D.2.1. Zásobování vodou a D.2.2. Odvádění a čištění 
odpadních vod, D.2.3. Zásobení elektrickou energií a D.2.4. Zásobování plynem) se 
vytváří předpoklady pro zajištění úrovně technické infrastruktury, která splňuje 
požadavky na vysokou kvalitu životního prostředí.         

 

Soulad s cíli a úkoly územního plánování  
dle § 53, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 
hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 

Vyhodnocení bylo provedeno po jednotlivých odstavcích a písmenech § 18 a 19, ale 
pouze těch, které se vztahují ke změně ÚP. 

 

Soulad s cíli územního plánování : 

1. Pro zajištění předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro 
soudržnost společenství obyvatel jsou ve změně stanoveny podmínky pro plochu B4a tak, 



 

aby bylo zachováno kvalitní životní prostředí -  zachování porostů lesa stanovením 
podmínky dostupnosti plochy B4a přes plochu B4.   
2. Pro  zajištění předpokladů pro udržitelný rozvoj území - řešením účelného využití území 
– byla  rozvojová plocha B4a vymezena tak, aby nejen navázala na stabilizované plochy 
bydlení, ale zároveň tak byla využita proluka mezi stabilizovanými plochami bydlení a aby 
vzniklo ucelené zastavěné území s bydlením. Zároveň aby byly minimalizovány nároky na 
veřejné finanční prostředky na výstavbu, údržbu a provoz dopravní a technické 
infrastruktury tím, že je plocha umístěna tak, že ji lze napojit na infrastrukturu stejně tak 
jako okolní stabilizované plochy bydlení a plochu B4.  
4. Ochrana a rozvoj hodnot území – architektonických s urbanistických je zajištěna 
respektováním podmínek prostorového uspořádání (tedy nevytvářením podmínek 
odlišných než má okolní zástavba).  Zároveň doplněním plochy B4a do proluky 
stabilizovaných ploch bydlení vznikne v této části obce ucelený urbanistický celek. Dále 
stanovením podmínek pro možnost umisťování staveb ve vzdálenosti min 20 m od lesa a 
napojení plochy B4a přes plochu B4 se vytváří předpoklady pro zachování hodnot 
přírodních a krajinných (viz také kapitola soulad s PÚR – priorita č. 14).     
 
Soulad s úkoly územního plánování : 

a) Zjištění a posouzení stavu území bylo provedeno v rámci doplňujících průzkumu a 
rozborů a pro zajištění ochrany a rozvoje hodnot území byly stanoveny podmínky uvedené 
v kapitole Soulad s cíli územního plánování odstavci 4.  

b) Doplněním plochy B4a byla rozvinuta koncepce rozvoje území obce v severovýchodní 
části zastavěného území tak, aby byl vytvořen ucelený urbanistický útvar v této části 
zastavěného území.  

c) Byla prověřena možnost změny v území – doplnění plochy B4a – s tím, že se zlepší 
urbanistické uspořádání v severovýchodní části zastavěného území (viz odstavec b) a byly 
stanoveny podmínky (pro napojení plochy a možnost umisťování staveb) tak, aby byly 
zachovány hodnoty v území (viz  kapitola soulad s PÚR – priorita č. 14).    

d) Byla stanoveny podmínky pro umístění staveb (viz výše) a byly respektovány podmínky 
pro prostorové uspořádání stanovené v ÚP, aby byl zachován charakter území tvořený 
nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy 

e) Podmínky uvedené výše byly stanoveny tak, aby byl zachován nejen stávající charakter 
území, ale i hodnoty území (v kapitole Soulad s cíli územního plánování odstavci 4). 

g) I s ohledem na snižování nebezpečí zasažení staveb padajícími stromy  při 
ekologických a přírodních ekologických byla stanovena minimální vzdálenost od okraje 
lesa  

i) Podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury byly mírně posíleny vymezením další 
plochy pro bydlení.  

j) Byly vytvářeny územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů situováním další plochy bydlení do proluky mezi stabilizovanými plochami bydlení 
s možností napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.   

k) Plocha B4a bude přes plochu B4 napojena na dopravní systém obce, který byl v ÚP 
řešen tak,  aby splňovala podmínky civilní ochrany 

o) Při zpracování změny ÚP byla respektována urbanistická koncepce, ochrana hodnot 
území, a byly respektovány podmínky prostorového uspořádání včetně základních 
podmínek ochrany krajinného rázu.     



 

 

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů  

Podle § 53 odst. (4) písm. c : 

Změna č.1  územní plán Olšany je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 sb. o obecných požadavcích 
na využívání území – vše v aktuálním znění.  

Soulad se zákonem 183/2006 Sb. v aktuálním včetně novel s účinností od 1. 1. 2013: 

Změna č. 1 byla zpracována v souladu s oddílem 2 územní plán, a to přiměřeně změně 
UP (obsahem i rozsahem) : 

§ 43 – odst. (1) – v souladu s ním byla rozvíjena  urbanistická koncepce (vymezením 
zastavitelné plochy B4a v kapitole C.2. odstavci C.2.1. Bydlení),  bylo prověřeno 
vymezené zastavěné území v ploše změny B4a (s výsledkem, že se zde nemění) a 
prověřeno v rozsahu celého zastavěného území a zastavitelných ploch vymezených 
územním plánem a upraveno tam, kde došlo k realizaci zástavby v zastavitelných  
plochách vymezených územním plánem , aby bylo možno ho zapracovat do právního 
stavu po nabytí účinnosti změny č. 1 (viz grafická část - příložky k výkresu hlavnímu a 
promítnuté do dalších výkresů grafické části – dílčí změny ZU1, ZU2 a ZU3).    

- v souladu s § 43 – odst. (3) byla změna č. 1 ÚP byla zpracována v podrobnosti, která mu 
odpovídá 

- návrh územního plánu byl zpracován v souladu s § 50 odst. 1 na základě schváleného 
zadání  

- v souladu s § 53 odst. (4) byl v textové části popsán soulad ÚP s politikou územního 
rozvoje, s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 
500/2006 Sb. a vyhlášky 501/2006 Sb., s požadavky zvláštních právních předpisů – 
v Odůvodnění změny č. 1 kapitole Vyhodnocení koordinace využívání území 

- v souladu s § 53 odst. (5) bylo v textové části provedeno komplexní zdůvodnění přijatého 
řešení (v kapitole č. 4 Odůvodnění) a vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby zastavitelných ploch (v kapitole č. 8 Odůvodnění). 

- v souladu s § 58 byla aktualizováno zastavěné území - v grafické části zastavěná území 
ZU1, ZU2 a ZU3 – příložky k výkr. č.2. Hlavní výkres (a zakreslená dále např. v 
Koordinačním výkrese)   

 

Soulad s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 
1.1. 2013: 

Obsah územního plánu včetně odůvodnění je v souladu s § 13 odst. (1) vyhlášky 
zpracován podle přílohy č. 7 vyhlášky – a to jako doplněk k opatření obecné povahy, 
kterým byl vydán územní plán Olšany.  

Textová část : 

Textová část  - kapitoly A, C2, D, F, – řešení změny bylo odůvodněno v kapitole 4. 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení. Součástí odůvodnění jsou náležitosti dle přílohy č. 
7 uvedené v kapitolách 1 až 9. Odůvodnění.  



 

Grafická část : 

Výřezy v rozsahu změny č. 1 zahrnují plochu B4a k výkresům - 1.  Základní členění 
v území, 2. Hlavnímu výkres s komplexním návrhem v rozsahu celého k.ú. a 2.a. Hlavní 
výkres – výřez v rozsahu zastavěného území a zastavitelných ploch, včetně řešení 
dopravy – byly zpracovány nad aktuální katastrální mapou (v době zpracování změny č. 1 
ÚP). Obdobně byla zpracována i  upravená zastavěná území ZU1 až ZU3. Výkres veřejně 
prospěšných staveb nebyl zpracován, protože změna č. 1 ÚP žádnou veřejně prospěšnou 
stavbu, opatření ani veřejné prostranství nevymezila, stejně tak nevymezila žádné 
asanace.         

Výkresy odůvodnění byly zpracovány nad výřezy výkresů odůvodnění ÚP – a. Koordinační 
výkres a c. Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF a PUPFL.  

Přitom jsou splněny požadavky dalších ustavení vyhl. č. 500/2006 sb. v aktuálním znění : 

Obsah výkresu koordinačního je v souladu s § 2.  

Dle § 3 je mapovým podkladem katastrální mapa v digitální podobě.   

Podle § 13 odst. (2) byla změna ÚP zpracována a vydána v měřítku 1 : 5000. Hlavní 
výkres také v měřítku 1 : 2000  proto, aby byly příložky zpracovány ke grafické části – tedy 
těch výkresů, které jsou změnou č. 1 měněny.    

Změna územního plánu byla označena záznamem o účinnosti v souladu s § 14, odst (1).     

 

Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v aktuálním znění včetně novel s účinností od 
1.1. 2013: 

V souladu s § 3 odst. (1) je vymezena plocha změny B4a o rozloze větší než 2000 m2,  

V souladu s § 3 odst. (2) byla vymezena plocha změny podle a) požadovaného způsobu 
využití a b) podle významu (plocha zastavitelná) – vše viz grafická část změny č. 1 ÚP.  

V souladu s § 3 odst. (5) byla plocha změny vymezena tak, aby měla zajištěnou 
dostupnost na dopravní systém obce (prostřednictví plochy B4). 

Nové plochy s rozdílným způsobem využití nebyly vymezeny – plocha změny byla 
zařazena do plochy s rozdílným způsobem využití dle platného ÚP.   

 
2.5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 

Jednotlivé části územního plánu byl zpracovány v souladu se zvláštními právními 
předpisy, které s nimi souvisí. Napojení plochy změna na stávající místní komunikaci není 
v rozporu se zákonem č.  13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ostatními související 
předpisy včetně norem, které zpracovatel územního plánu použil. Možnost zásobování 
plochy B4a je zpracována zejména v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon), zákonem č.274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (v kapitolách D.2.1. 
Zásobování vodou a 4.D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod).  Zásobování energiemi 
byla zpracována zejména v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Energetický zákon (v 
kapitole  4.D.2.3. Zásobování elektrickou energií  a kapitole 4.D.2.4. Zásobování plynem) 
Předpokládané důsledky záborů na zemědělský půdní fond  byly řešeny v souladu 
zejména se zákonem č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu 
s vyhláškou č. 48/2011 Sb. – podrobně v kapitole 6. Vyhodnocení předpokládaných 
důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění 



 

funkce lesa, podkapitola 6.1. Zemědělský půdní fond.    

Při zohledňování hodnot území a ochraně zástavby bylo postupováno v souladu se 
zákonem č. 298/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).   

 

 

3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ   

=================================================================== 

5.7.3 A) POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, 
VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, 
VČETNĚ ROZVOJE OBCE, OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, 
V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE, JEJÍHO VZTAHU 
K SÍDELNÍ STRUKTUŘE A DOSTUPNOSTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

1. V průběhu zpracování změny č. I.01 byla prověřena možnost vymezení plochy pro 
bydlení jako rozšíření plochy B4 vymezené v ÚP, a to do území v ochranném pásmu lesa 
– byla vymezena plocha B4a jako změna ploch TTP (trvalý travní porost) na bydlení čisté 
a  stanoveny podmínky pro tuto změnu v souladu s požadavky správce lesa - Lesy ČR, 
které požadují ponechat minimální vzdálenost od hranice lesního pozemku a stavby 
v celkové šířce 20 m, a to pro celé zástavbové území. Doplněním plochy B4a se vytváří 
předpoklady pro ucelení ploch bydlení.  

2. Byla prověřena možnost napojení nově navrhované plochy pro bydlení B4a na dopravní 
a technickou infrastrukturu. Stávající síť dopravní infrastruktury byla respektována a návrh 
řešení byl proveden s ohledem na požadavek správce lesa - Lesů ČR, které požadují, aby 
přístup do nově navržené lokality byl z veřejných komunikací, nikoliv po lesních cestách ve 
vlastnictví LČR. Proto bylo zvoleno řešení napojení plochy ze stávající místní komunikace 
západně plochy B4 a dále přes plochu B4. V době zpracování změny již byla oddělena 
p.č. 600/511, která umožní realizaci dostatečně široké přístupové komunikace (v souladu 
s platnými ČSN) na plochu B4a.  

3. Řešením změny nedošlo ke změně koncepce uspořádání krajiny vymezené platným 
územním plánem, protože plocha doplní stabilizované plochy bydlení a plochu vymezenou 
platným ÚP pro bydlení. 

Ve změně byl respektován limit ochranné pásmo lesa a s tím související požadavky 
správce lesa.  

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

Nebyly v zadání stanoveny. 

5.7.4 C) POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACÍ, PRO KTERÉ 
BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO 

Ve změně ÚP nebyly vymezeny veřejně prospěšné stavby,  veřejně prospěšná opatření, 
ani asanace.   

5.7.5 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 

Nebyly v zadání stanoveny. 



 

5.7.6 E) POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ 

Nebyl v zadání stanoven. 

5.7.7 F) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU NÁVRHU ZMĚNY 
ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ 
VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ 

Návrh Změny č. 1 ÚP Olšany byl zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, dále dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle 
vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných podmínkách pro využívání území, v platném znění, 
v rozsahu měněných částí územního plánu Olšany. 

 Počty vyhotovení byly provedeny v souladu s požadavky platné legislativy.  

-  Návrh k projednání s dotčenými orgány (3 paré v tištěné i elektronické podobě na CD 
v pdf). 

-  Upravený návrh k veřejnému projednání (2 paré v tištěné i elektronické podobě na 
CD v pdf). 

-  Textová část k vydání opatřením obecné povahy (elektronická podoba ve formátu 
.doc). 

-  Vydaná Změna č.1 ÚP Olšany (4 paré v tištěné podobě a 2 CD ve formátu  pdf a ve 
formátu  dgn). 

-  Právní stav po nabytí účinnosti změny územního plánu opatřený záznamem o 
účinnosti dle §14 odst.2 vyhlášky č.500/2006Sb. (zkreslení změny a územního plánu 
4 paré v tištěné i elektronické podobě na CD v pdf). 

5.7.8 G) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ 
ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vyhodnocení vlivu Změny č.1 územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo 
požadováno dotčeným orgánem státní správy a proto nebylo zpracováno.   

5.7.9 H) VYHODNOCENÍ STANOVISEK, PŘIPOMÍNEK A VYJÁDŘENÍ 
K PROJEDNÁVANÉMU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP OLŠANY 

Do změny ÚP byly zapracovány požadavky :   

Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno 

Do textové a grafické části návrhu byly zapracovány zájmy Ministerstva obrany - OP RLP - 
Ochranné pásmo radiolokačního zařízení. Respektování zájmů ministerstva obrany bylo 
stanoveno jako podmínka změny. OP RLP bylo zapracováno do kapitoly limity využití 
území. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu byl zapracován text: „Celé 
správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany“. 

Lesy České republik, s.p. Lesní správa Bučovice 

Do podmínky změny byla zapracována podmínka vyplývající ze skutečnosti, že plocha 
B4a leží v 50-ti m ochranném pásmu lesa, kde požaduje správce lesa - ponechat 
minimální vzdálenost od hranice lesního pozemku a stavby v celkové šířce 20 m, a to pro 
celé zástavbové území. Návrh dopravy byl řešen v souladu s požadavkem správce lesa, 
aby přístup do nově navržené lokality byl z veřejných komunikací, nikoliv po lesních 
cestách ve vlastnictví LČR. 

 

 

 



 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu bylo provedeno vyhodnocení  
předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v souladu 
s platnou legislativou.  

Z hlediska dopadů navrhované změny nebude mít změna ÚP nadlimitní negativní dopady 
na ovzduší, vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření ploch bydlení a to v takovém 
rozsahu, že nedojde k významnému zvýšení zátěže území. Z podstaty funkce bydlení 
vyplývá, že neovlivňuje ovzduší nadlimitně negativními dopady a dopravní obsluha těchto 
ploch bude v takovém rozsahu, že také neovlivní nadlimitními negativními dopady okolní 
plochy bydlení. Proto nebyl požadavek zapracován jako podmínka využití plochy změny. 
Při zpracování bylo toto také prověřeno v souladu s Generální rozptylová studie JMK a 
ÚAP JMK (imisní znečištění území) - obec Olšany neleží v území se zvýšením 
znečištěním.       

 

4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ    

=================================================================== 

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Zastavěné území bylo změnou č. 1  rozšířeno v rozsahu dílčích změn ZU1, ZU2, ZU3, 
protože část zastavitelných ploch vymezených v ÚP byla zastavěna, případně byly 
realizovány stavby v souladu s charakterem plochy.  

ZU1 – jedná se o část zastavitelné plochy B2 

ZU2 – byla realizována stavba objektu individuelní rekreace. 

ZU3 – byla realizována stavba v souladu s charakterem plochy – Zl plochy zemědělské.  

V souvislosti s tím byly upraveny stabilizované plochy bydlení a rekreace     

 

C.2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH  

C.2.1. Bydlení 

- plochy bydlení čistého  

Plocha B4a byla zařazena do změny proto, že majitelé pozemků měli zájem rozšířit plochy 
B4 z platného ÚP, a také na základě souhlasu správce lesa, který souhlasil s využitím 
části OP lesa pro stavby pro bydlení.    

Plocha B4a byla vymezena tak, že navazuje bezprostředně na plochu B4 - aby mohla plnit 
svoji funkci. Zastavitelná plocha pro bydlení byla vymezena až k hranici pozemku lesa, 
aby se vytvořily předpoklady pro vytvoření souvislých ploch bydlení končících na stejné 
hranici jako stabilizované plochy bydlení na sousedních pozemcích severně a jižně od 
řešené plochy B4a.  

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

D.2. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

D.2.1. Zásobování vodou  

Návrh zásobení pitnou vodou : 

Plocha  B4a bude zásobena ze stávajícího rozvodu vody jako plocha B4, protože obec má 
vybudovaný vodovod, který prochází v ulici, ze které je přístupná plocha B4. V dalších 
podmínkách využití plochy je stanoveno, že plocha B4b je využitelná za podmínky, že  



 

související technická infrastruktura bude zajištěna přes plochu B4 proto, aby bylo možno 
zajistit zásobení plochy B4a vodou. Konkrétní zásobení – vedení sítí technické 
infrastruktury ÚP neřeší, protože je to podrobnost, která neodpovídá územnímu plánu. 
Plochu B4a je možno napojit na vodovod také proto, že je takového rozsahu, že zásadním 
způsobem neovlivní potřebu vody v obci.       

D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod 

Návrh odkanalizování : 

PLOCHA  B4A BUDE ODKANALIZOVÁNA STEJNĚ JAKO PLOCHA B4, PROTOŽE V BLÍZKOSTI PLOCHY 

PROBÍHÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE – STOKA A. LZE JI NAPOJIT NA KANALIZACI TAKÉ PROTO, ŽE 

MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD BUDE TAKOVÉHO ROZSAHU, ŽE JI DO TÉTO STOKY BUDE MOŽNO 

NAPOJIT.   

Pozn.: 

D.2.3. Zásobování elektrickou energií, D.2.4. Zásobování plynem 

Obdobně lze plochu B4a zásobit elektrickou energií a plynem, protože u obou je kapacita  
dostačují pro stávající i navrhovaný rozvoj vymezený v platném územním plánu a plocha 
B4a je takového rozsahu že zásadním způsobem neovlivní potřebu energií pro obec.  

 

F. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A DALŠÍ REGULACE 

F.1. PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

BYDLENÍ  

BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ ČISTÉ     BIč 

Plocha B4a byla zařazena do ploch bydlení čistého, protože je obklopena stabilizovanými 
a vymezenými zastavitelnými plochami bydlení čistého (informativní pozn.: přípustné, 
nepřípustné a podmíněně přípustné je uvedeno v platném územním plánu).    

Další podmínky využití ploch : 

Podmínka dopravního napojení a zajištění související technické infrastruktury  přes plochu 
B4 byla stanovena proto, že sítě technické infrastruktury jsou umístěny v ulici západně 
plochy B4 a plocha B4a je od nich oddělena plochou B4. Tedy proto, že není možno 
plochu B4a jiným způsobem napojit dopravně a na technickou infrastrukturu. A to také 
proto, že správce lesa nesouhlasí s napojením po lesních cestách  a vzhledem k tomu, že 
ve vzdálenosti 20 m od lesa nemohou být umístěny stavby, bylo by možno přístupovou 
komunikaci vést až 20 od hranice lesa, což by znamenalo značné zmenšení pozemků pro 
bydlení.        

Podmínka, že stavby nelze umisťovat do pásu pozemku ve vzdálenosti 20 m od hranice 
lesa (pozemků určených k plnění funkce lesa) byla stanovena proto, že to požadoval 
správce lesa vzhledem k ochraně lesa a bezpečnosti.  

Jako podmínka změny je respektování zájmů Ministerstva obrany ČR, protože je celé 
správní území obce situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva 
obrany. 



 

 

5. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ÚZEMÍ 

=================================================================== 

5.1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

5.1.1. Ovzduší 

Z hlediska dopadů navrhované změny lze předpokládat, že navrhovaná změna nebude 
mít nadlimitní negativní dopady na ovzduší, vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření 
ploch bydlení a to v takovém rozsahu – plocha pro 2 RD, že nedojde k významnému 
zvýšení zátěže území. Plochy bydlení samy nejsou zdrojem znečištění ovzduší, související 
doprava vzhledem k počtu domů a tím možnému počtu vozidel nebude mít nadlimitní 
dopady. Obec neleží v území se zvýšením znečištěním – viz Generální rozptylová studie 
JMK a ÚAP JMK (imisní znečištění území).  

Poznámka pořizovatele: Dotčený orgán, odbor životního prostředí Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, ve svém stanovisku (JMK 20831/2013 ze dne 21. 3. 2013) 

k návrhu zadání neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivu územního plánu na životní 

prostředí a současně uvedl, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou 

evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Proto nebyl v zadání (v souladu s § 47 

odst. 3 stavebního zákona) uveden požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj. 

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, v rozsahu daném § 19 odst. 2 stavebního zákona 

a přílohou tohoto zákona, tedy nebylo požadováno, ani zpracováno.  

 

 

6. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ZÁBORŮ NA  ZEMĚDĚLSKÝ 
PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

=================================================================== 

6.1. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Změna č. 1 navrhuje v katastrálním území 1 lokalitu záboru - pro bydlení.    

INVESTICE DO PŮDY 

Pozemky dotčené navrhovanými zábory nemají svou kvalitu zvýšenu vloženými 
investicemi ve formě odvodnění.  

EKOLOGICKÁ STABILITA KRAJINY 

Navrhovaným záborem není dotčen žádný z prvků územního systému ekologické stability.      

NAVRHOVANÉ ZÁBORY změny č. 1: 
 

Ozn. 

lok. 

Funkce Výměr
a 

(v m2) 

Druh 
pozemku 

BPEJ Třída 
ochran
y 

Lokaliz
ace 

B4a Bydlení 2 258 Orná  51512 III ZÚ 

Pozn.: Druhy pozemků byly získány na www. cuzk.cz a plochy byly  odměřovány z  
katastrální mapy.   

ZÚ – umístění plochy v zastavěném území  

 



 

7. KOORDINACE V ÚZEMÍ 

=================================================================== 

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

Při zpracování změny č. 1 byly zohledněny následující limity a omezení :    

Ochranné pásmo lesa je 50 m od jeho okraje 

A s tím související požadavky správce lesa : 

- ponechat minimální vzdálenost od hranice lesního pozemku a stavby v celkové šířce 20 
m, a to pro celé zástavbové území. Návrh dopravy byl řešen v souladu s požadavkem 
správce lesa, aby přístup do nově navržené lokality byl z veřejných komunikací, nikoliv po 
lesních cestách ve vlastnictví LČR. 

Obrana státu   

Podmínka uvedená pro plochu změny je uvedena z důvodu, že celé správní území (tedy i 
plocha změny č. 1) leží v zájmovém územím Ministerstva obrany – v OP radiolokačních 
zařízení, které je nutno respektovat.  

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu v  celém  
území řešeném předloženou územně plánovací dokumentací - změnou č. 1 - lze vydat 
územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech výškových staveb nad 30 m nad terénem, 
staveb tvořících dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a rekonstrukci VVN a VN 
z důvodu ochrany zájmů vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu 
ochrany zájmů vojenské dopravy jen na základě stanoviska Ministerstva obrany jehož 
jménem jedná VUSS Brno.    

 

8. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH   

=================================================================== 

Změnou č. 1 je zařazena plocha pro bydlení B4a, která umožňuje umístění 2 rodinných 
domů. Vzhledem k tomu, že od doby vydání územního plánu bylo postaveno několik RD 
v plochách vymezených územním plánem, znamená vymezení plochy B4a doplnění ploch. 
Zároveň tato plocha byla vymezena proto, aby bylo účelně využito zbytkové území 
trvalého travního porostu mezi stabilizovanými plochami bydlení, územním plánem 
vymezenou zastavitelnou plochou Z4 a lesem. Využití zbytkové plochy pro zemědělské 
účely nepředstavuje ekonomicky využitelnou plochu a hrozí tedy reálné nebezpečí 
degradace plochy při jejím nevyužívání. 

 

9. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE   

=================================================================== 

Předmětem změny nejsou plochy nadmístního významu. 
 

Textová část odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Olšany je uložena společně 
s grafickou částí odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Olšany a je nedílnou součástí 
tohoto opatření obecné povahy. 



 

 
 
Textová část odůvodnění zpracovaná pořizovatelem: 
 

I.  Postup při pořízení změny územního plánu. 

II. Soulad změny územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem.  

III. Soulad změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a 
požadavky na ochranu nezastavěného území . 

IV. Soulad změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 
právních předpisů.  

V. Soulad změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Výsledky řešení 
rozporů.  

VI. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění, vyhodnocení uplatněných 
připomínek. 

 
I. Postup při pořízení změny územního plánu. 

Pořízení Změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Olšany vyplynulo z žádosti, kterou zaslala obec 
Olšany dne 22.1.2013 na MěÚ Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje. Žádost se 
týkala zařazení pozemku 600/89 a 600/366 do ploch pro bydlení a byla schválena 
Zastupitelstvem obce Olšany dne 16. 1 2013 usnesením č. 5/29/2013. Určeným 
zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem byla určena starostka obce paní Dana Křížová. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhotovil návrh zadání Změny č. 1 
Územního plánu Olšany k jeho projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem Návrh 
zadání Změny č. 1 Územního plánu Olšany byl zveřejněn na úřední desce pořizovatele od 
25. 2. 2013 do 28. 3. 2013 a na úřední desce obce Olšany od 25. 2. 2013 do 28. 3. 2013. 
Dotčeným orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím, ostatním subjektům a 
organizacím (správcům sítí) byl návrh zadání rozeslán adresně. Dálkový přístup 
k nahlédnutí do návrhu zadání byl zajištěn na webových stránkách pořizovatele a u obce. 
Ve lhůtě pro zveřejnění mohl každý uplatnit své připomínky. Dotčené orgány a krajský 
úřad ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny mohly uplatnit své požadavky na 
obsah změny územního plánu vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na 
vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí a sousední obce podněty. 
Podle doručených požadavků dotčených orgánů, krajského úřadu a ostatních obeslaných 
byl návrh zadání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven a 
předložen zastupitelstvu obce ke schválení. K návrhu zadání změny územního plánu 
nebyly vzneseny žádné připomínky občanů a podněty sousedních obcí. Zadání Změny č. 
1 Územního plánu Olšany bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Olšany  dne 
15. 5. 2013 usnesením č. 6/34/2013. 
Jako zhotovitel změny územního plánu byl obcí vybrána projektantka Ing. arch. Milada 
Chroboczková. Pořizovatel zaslal dne 8. 7. 2013 vybranému zhotoviteli schválené Zadání 
změny ÚP Olšany k vyhotovení návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany pro společné jednání.   
Společné jednání o návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany pořizovatel oznámil dotčeným orgánům, 
krajskému úřadu a sousedním obcím dne 7. 1. 2014 adresně s výzvou k uplatnění 
stanovisek a připomínek v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Dále 
pořizovatel požádal ostatní subjekty a organizace (správce sítí) o vyjádření k návrhu. 
Nahlédnutí do návrhu změny územního plánu bylo umožněno u pořizovatele a v obci po 



 

dobu 30 dnů ode dne jednání. Pro veřejnost bylo oznámení o možnosti nahlédnutí do 
návrhu změny územního plánu zajištěno veřejnou vyhláškou na úřední desce pořizovatele 
a úřední desce obce od 13. 1. 2014 do 28. 2. 2014. Do třiceti dnů ode dne jednání mohl 
každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu. 
Dálkový přístup k nahlédnutí byl zajištěn na úřední desce pořizovatele a úřední desce 
obce od 13. 1. 2014 do 28. 2. 2014. Společné jednání o návrhu změny územního plánu se 
konalo dne 30. 1. 2014 na MěÚ Vyškov za účasti určeného zastupitele a pořizovatele. Ze 
zástupců dotčených orgánů a krajského úřadu se jednání zúčastnil zástupce Krajské 
hygienické stanice JMK územní pracoviště Vyškov a zástupce Stavebního úradu 
Rousínov. Z ostatních pozvaných a sousedních obcí se jednání nikdo nezúčastnil. 
K návrhu změny územního plánu nezaslaly sousední obce žádné připomínky. K návrhu 
změny územního plánu pořizovatel neobdržel žádnou připomínku veřejnosti.  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zaslal 
koordinované stanovisko ze dne 26. 2. 2014 souhlasné. S návrhovými plochami 
předloženého návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany odbor životního prostředí (orgán ochrany 
ZPF) souhlasí, neshledal zásadní rozpor se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 
zákona. Přehledné zohlednění stanovisek dotčených orgánů, krajského úřadu, ostatních 
subjektů a správců sítí je uvedeno v bodě V. této části odůvodnění. 

Pořizovatel zaslal dne 6. 3. 2014 žádost na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor 

územního plánování a stavebního řádu o stanovisko dle § 50 odst. 7 stavebního zákona 

k návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany (z hledisek zajištění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem). Stanovisko krajského úřadu bylo doručeno dne 

4.11.2013. Ze stanoviska krajského úřadu vyplynulo, že návrhem Změny č.1 ÚP Olšany je 

zajištěna koordinace  využívání území, republikové priority vyplývající z Politiky územního 

rozvoje ČR jsou respektovány, vydání a následné zrušení Zásad územního rozvoje JMK je 

v textové části návrhu změny zohledněno. 

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl dne 2. 2. 2014 vyhodnocení 
výsledků projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany s dotčenými orgány, ostatními subjekty 
a organizacemi (správci sítí) dle stanovisek a vyjádření obdržených po společném jednání 
(konané dne 30. 1. 2014). Na základě vyhodnocení pořizovatel zaslal 14. 4. 2014 
zhotoviteli pokyny k upravení návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání. 
Návrh Změny č. 1 ÚP Olšany k projednání s veřejností byl zhotovitelem předložen 
pořizovateli dne 12. 6. 2014. K veřejnému projednání byly jednotlivě (adresně) dne 13. 6. 
2014 přizvány obec, sousední obce, dotčené orgány, krajský úřad a ostatní subjekty a 
organizace. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany bylo oznámeno veřejnou 
vyhláškou na úředních deskách obce Olšany a Městského úřadu Vyškov (pořizovatele) od 
16. 6. 2014 do 28. 7. 2014. Dálkový přístup k veřejnému nahlédnutí do návrhu Změny č. 1 
ÚP Olšany byl zajištěn na webových stránkách pořizovatele a obce od 16. 6. 2014 až do 
28. 7. 2014 a ve stejném období byl návrh změny územního plánu vystaven ve vytištěné 
podobě k nahlédnutí u pořizovatele a v obci. Veřejné projednání návrhu změny územního 
plánu se konalo 21. 7. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Olšany. O průběhu 
veřejného projednání učinil pořizovatel písemný záznam. (Záznam je připojen ve spisu 
k pořízení změny územního plánu). Jednání se nezúčastnil žádný zástupce z dotčených 
orgánů, kraje a sousedních obcí. Obdržená stanoviska dotčených orgánů a krajského 
úřadu byla k návrhu změny územního plánu souhlasná. Od ostatních subjektů a 
organizací, které byly osloveny při veřejném projednání k návrhu změny územního plánu, 



 

neobdržel pořizovatel žádnou připomínku. K návrhu změny územního plánu nebyla 
uplatněna žádná námitka ani žádná připomínka.  
Stanoviska dotčených orgánů, krajského úřadu jsou uvedena v bodě V. této části 
odůvodnění zpracované pořizovatelem.  
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem provedl dne 22. 7. 2014 na základě 
uplatněných stanovisek k návrhu změny územního plánu vyhodnocení výsledků 
projednání. Z vyhodnocení stanovisek vyplynulo, že není nutné provést úpravu návrhu 
změny územního plánu. 
 
II. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem  
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany  s politikou územního 
rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Z Politiky územního rozvoje 
České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008), schválené usnesením vlády České 
republiky č. 929 ze dne 20.07.2009, vyplývá, že obec náleží do rozvojové osy OB3 Brno. 
Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických činností, které mají 
z velké části i mezinárodní význam. Návrh změny . 1 ÚP Olšany neomezuje budoucí 
využití dopravních koridorů. Z předloženého návrhu je zřejmé, že návrh změny č. 1 ÚP 
Olšany respektuje republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného 
rozvoje území. Nadřazená územně plánovací dokumentace kraje není. Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje 
vydány dne 22. 9. 2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 21.06.2012, 
který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, však bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK 
– zrušeno. Změna č. 1 ÚP Olšany je vyvolán rozvojovými potřebami obce a zájmy 
investorů. Dílčí změna B4a vymezuje nově zastavitelnou plochu bydlení na plochách orné 
půdy. Plocha B4a navazuje na již vymezenou plochu pro vydlení B4; na základě dohody 
se správcem lesa byla změnou rozšířena plocha B4 vymezená územním plánem až po 
okraj lesa s tím, že jsou pro zástavbu v blízkosti lesa stanoveny regulační podmínky. 
Změna č.1 ÚP Olšany nemá vliv na zajištění koordinace využívání území.  
Na závěr pořizovatel konstatuje, že  návrh Změny č. 1 Územního plánu Olšany je  
v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008. Nadřazená dokumentace kraje není, což 
je ve vyhodnocení uvedeno. Posouzení návrhu (z hlediska koordinace, širších územních 
vztahů, soulad s PÚR a ÚPD vydanou krajem) Změny č. 1 ÚP Olšany bylo krajským 
úřadem provedeno, a to ve smyslu § 50 odst. 7 stavebního zákona, ve znění platném od 
1. 1. 2013 (stanovisko č. j.: JMK 30197/2014 ze dne 27. 3. 2014). Stanovisko 
konstatovalo, že krajský úřad nemá z hlediska souladu návrhu změny s PÚR ČR 2008 
žádné připomínky.  
 
 
III.  Soulad návrhu změny územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, 
zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
v území a požadavky na ochranu nezastavěného území  

Pořizovatel přezkoumal soulad Změny č.1 ÚP Olšany s cíli a úkoly územního plánování 
v rozsahu požadavků § 18 a 19 odst. 1 stavebního zákona. Koncepce rozvoje obce 
stanovená Územním plánem Olšany se zásadním způsobem nemění.      Změnou č.1 se 
pouze upravuje  vymezení a způsob využití návrhových ploch vymezených v územním 
plánu Olšany.  Změna řeší v rámci zastavěného území minimální rozšíření stabilizované 
plochy bydlení o část plochy dříve určenou pro trvalé travní porosty na bydlení.   Řešením 
změny č.1 ÚP Olšany nejsou dotčeny kulturní památky, ani architektonické hodnoty.                                 



 

 

IV.    Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů  

Změna č.1 ÚP Olšany je v souladu se zákonem  č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (stavebním zákonem), s vyhláškou č.500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, v platném znění a s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území i s navazujícími právními předpisy, v platném znění. 
 
 
V. Soulad návrhu změny územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů 

a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Výsledky 
řešení rozporů. 

Doručené požadavky dotčených orgánů, krajského úřadu, ostatních významných 
organizací a správců sítí k návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Olšany byly do 
zadání zapracovány a návrhem potom splněny.  
 
Stanoviska a vyjádření doručená k návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany (společné jednání 
konané 30. 1. 2014) byla souhlasná.  
 

Dotčené orgány a krajský úřad: 

 
Stanovisko krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a 
stavebního řádu ze dne 26. 2. 2014 (č.j. JMK 2935/2014) 
OÚPSŘ vydal za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 6 stavebního zákona koordinované 
stanovisko:  
  
A) stanovisko odboru životního prostředí  
 
„Návrh změny č. 1 územního plánu Olšany“ (zpracovatel: LÖW & spol., s.r.o., prosinec 
2013) řeší změnu funkčního využití plochy orné půdy na plochu pro čisté individuální 
bydlení B4a (0,2258 ha).  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a 
místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů, k „Návrhu změny č. 1 územního plánu Olšany“ 
uplatňuje následující stanoviska:  
1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon):  
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování stanovisek k 
územnímu plánu je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad obce s 
rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se 
jedná o Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí.  
 
 
 
 
 



 

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

 

  
 
 Označení 
plochy  

 Způsob využití 
plochy  

 Zábor ZPF (ha)   Kultura ZPF   BPEJ/ třída 
ochrany ZPF  

 B4a   bydlení   0,2258   orná   51512/II.  

 
Orgán ochrany ZPF MěÚ Vyškov své vyjádření k „Návrhu změny č. 1 územního plánu 
Olšany“ pro uplatnění stanoviska krajskému úřadu nezaslal.  
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu posoudil předmětný „Návrh změny č. 1 územního 
plánu Olšany“ z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) a v 
souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona uplatňuje  s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o  k ploše 
B4a předloženého „Návrhu změny č. 1 územního plánu Olšany“.  
Své stanovisko zdůvodňuje orgán ochrany ZPF krajského úřadu následovně:  
Předmětný „Návrh změny č. 1 územního plánu Olšany“ předkládá plochu pro bydlení B4a. 
Plocha navrhované změny je součástí zastavěného území, dle platného ÚP je vedena 
jako plocha Zl – trvalé travní porosty, přímo navazuje na plochu B4. Jedná se o část 
pozemků p. č. 600/89 a p. č. 600/366 o výměře 0,2258 ha. Pozemky jsou v současné 
době vedeny jako orná půda, třída ochrany II.  
Orgán ochrany ZPF krajského úřadu neshledal při navržení této plochy zásadní rozpor se 
zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. § 4 zákona.  
 
3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů:  
Orgán ochrany přírody nemá k řešení „Návrhu změny č. 1 územního plánu Olšany“ 
připomínky.  
 
4. Z hlediska zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu příslušný podle ust. § 11 odstavce 2 písmene a) 
výše uvedeného zákona po posouzení předložené dokumentace souhlasí s „Návrhem 
změny č. 1 ÚP Olšany“.  
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při umísťování stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší v předmětných lokalitách je nutné splňovat podmínky dané zákonem o ochraně 
ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a dále podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje 
č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, 
oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických 
aromatických uhlovodíků Jihomoravského kraje a Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění pozdějších předpisů.  
Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému 
návrhu připomínky.  
 
 
B) stanovisko odboru dopravy  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy sděluje, že „Návrhem změny č. 1 ÚP 
Olšany“, tak jak byl předložen, není dotčeno řešení krajských silnic II. a III. třídy a nebude 
tudíž uplatňovat stanovisko podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění a § 4 odst. 2 stavebního zákona.  



 

 
 
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče  
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci 
pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o 
působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou 
dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kultury a 
památkové péče.  
Vyhodnocení: Stanoviska dotčených orgánů krajského úřadu byla k návrhu změny 
územního plánu kladná, bez připomínek.  
 
Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno vydalo stanovisko ze dne 
13. 2. 2014 (Sp. zn: 41519/2014-6440-OÚZ-BR). 
Ministerstvo obrany vydává k Společné jednání o návrhu Změny č.1 ÚP Olšany Olšany 
stanovisko: 
Souhlasí s předloženou ÚPD. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo obrany neshledalo rozpor mezi návrhem funkčního 
využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, 
nemájí k řešené ÚPD při dodržení ustanovení § 175 zákona č.183/2006 Sb. připomínek. 
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu bylo k návrhu změny územního plánu kladné, 
bez připomínek.  
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje vydalo stanovisko dne 7. 2. 2014 (č.j. 
KHSJM 05070/2014/VY/HOK 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně s návrhem Změny č.1 
ÚP Olšany souhlasí. 
 
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu bylo k návrhu změny územního plánu kladné, 
bez připomínek. 
 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2, 
Vyškov vydalo koordinované stanovisko ze dne 22. 1. 2014 (Ev.4.: HSBM-11-4/2014) 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované stanovisko. 

 
Vyhodnocení: Stanovisko dotčeného orgánu bylo k návrhu změny územního plánu kladné, 
bez připomínek.  

 
Veřejné projednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Olšany se konalo dne 21. 7. 
2014. Veřejného projednání se dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce nezúčastnily. 
Dle § 52 odst. 3 SZ dotčené orgány a krajský úřad mohli uplatnit nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání 
(§50) změněny. Stanoviska dotčených orgánů obdržená v rámci veřejného projednání byla 
k návrhu změny územního plánu souhlasná. Krajský úřad Jihomoravského kraje jako 
nadřízený orgán uplatnil v zákonem stanovené lhůtě stanovisko podle § 52 odst. 3 
stavebního zákona souhlasné, bez připomínek a bez požadavků.  
Ostatní subjekty, další organizace, které byly osloveny při veřejném projednání návrhu, 
nepodaly k návrhu změny územního plánu žádnou připomínku. 



 

Pořizovatel dospěl k závěru, že návrh Změny č. 1 ÚP Olšany je v souladu s požadavky 
zvláštních předpisů a stanovisky dotčených orgánů, tak jak byly uvedeny v zadání Změny 
č.1 Územního plánu Olšany a dále se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu 
uplatněných k návrhu změny územního plánu. 
 
Rozpory ve smyslu ustanovení § 4 odstavce 8 stavebního zákona a ustanovení § 136 
odstavce 6 správního řádu se při projednávání návrhu Změny č. 1 ÚP Olšany nevyskytly a 
proto nebylo nutné rozpory řešit. 
 
  
VI. Rozhodnutí o námitkách včetně jejich odůvodnění, vyhodnocení uplatněných 

připomínek. 

K návrhu zadání nebyla vznesena žádná připomínka. K návrhu územního plánu nebyla 
uplatněna žádná připomínka či námitka. Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh 
vyhodnocení připomínek nebyl proto zpracován. 
 
 
 
 
 
Poučení: 

Proti Změně č. 1 Územního plánu Olšany vydané formou opatření obecné povahy nelze 
podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění). 

 

           

 

  v.r.            v.r. 

…………………………..….                                               …………………………..….         
Dana Křížová                                 Ing. Arnošt Ohli 

                 starostka                                          místostarosta  
             obce Olšany                     obce Olšany  
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