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OBSAH DOKUMENTACE: 

 

I. Změna Ru5 

II. Odůvodnění Změny Ru5 

 

 

 

 

I.       Změna Ru5 
 

Textová část: 

a) vymezení zastavěného území; 

b) koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot; 

c) urbanistická koncepce 

d) koncepce veřejné infrastruktury 

e) koncepce uspořádání krajiny  

f) stanovení podmínek pro využití ploch  

g) vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a 
opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které 
lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; 

h) vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro 
které lze uplatnit předkupní právo; 

i) údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené 
grafické části; 

 

Výkresová část:      
Změna je zpracována graficky, formou samostatných výkresů formátu A4, v měřítku ÚPO jako příloha 

- výkresu Komplexní urbanistický návrh.  
 
Seznam výkresů je upřesněn podle potřeby řešení změny.  

Změna nevyžaduje úpravu návrhu místní komunikace ani úpravu návrhu inženýrských sítí, 
proto příslušné výkresy nejsou zpracovány. 
Změna nevyžaduje veřejně prospěšné stavby, proto Výkres veřejně prospěšných staveb není 
zpracováván.                 
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II. Odůvodnění Změny Ru5 

 

Textová část: 

a) Postup při pořízení změny územního plánu 

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem  

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na 
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu 
nezastavěného území 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů  

   e.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ 

   e.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 (řízení o návrhu) 

   e.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §53  

f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 včetně sdělení, jako bylo toto 
stanovisko zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky 
nebo podmínky zohledněny nebyly 

h) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení   

i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení 
zastavitelných ploch Vyhodnocení splnění zadání 

j) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 

k) Vyhodnocení splnění zadání 

l) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního 
rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení“ 

m) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní 
fond  a PUPFL 

n) Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění  

o) Vyhodnocení připomínek 

o.1 Roman Žák, Rudice  

o.2 Povodní Moravy s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno 

 

 

Výkresová část            

Vzhledem k předmětu řešení změny není zpracován výkres širších vztahů.  

Změna Ru5 nevyžaduje nový zábor zemědělského půdního fondu oproti schválenému územnímu 
plánu obce Rudice, proto není zpracován výkres Vynětí ze ZPF. 
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I. Změna Ru5 

 

a) Vymezení řešeného území 

Ru5: Změna návrhové plochy výroby na plochy bydlení  

Předmětem pořízení Změny Ru5 územního plánu obce Rudice (dále jen Ru5) je změna funkčního 
využití části návrhové plochy průmyslové výroby, upřesněné funkčním typem Vs – výrobní služby 
a podnikatelské aktivity na návrhovou plochu bydlení v severní části obce (pozemky parc. 
č. 1064/149, 1064/191, 1064/215, 1064/214, 1064/216, 1064/211, 1064/210 a 1064/151).  

 

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 

Změnou Ru5 se koncepce rozvoje území, daná schváleným územním plánem obce Rudice (dále jen 
ÚPO), podstatně nemění. Řešená lokalita leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras – mimo I. 
a II. zónu. Jsou respektovány urbanistické, historické, kulturní a přírodní hodnoty území.  

 

c) Urbanistická koncepce  

Změnou Ru5 je vymezena zastavitelná plocha pro bydlení. Bude využita pro výstavbu rodinných 
domů. 

Urbanistická koncepce schválená ÚPO Rudice nebude dotčena. 
V rámci změny nejsou vymezeny plochy asanací nebo přestaveb. Bude respektován záměr navržené 
liniové zeleně schváleného ÚPO. 

 

d) Koncepce veřejné infrastruktury 

1. Dopravní infrastruktura  

Plocha změny Ru5 bude napojena na dříve navrženou místní komunikaci vedenou v trase stávající 
účelové komunikace. Případné parkování nebo odstavení vozidel bude na pozemcích rodinných 
domů.  

 

2. Technická infrastruktura a nakládání s odpady 

Vodní hospodářství: 

Změna dle schváleného ÚPO vyžaduje prodloužení vodovodu a kanalizace. Případné splaškové 
vody mohou být likvidovány malou ČOV nebo jímány v jímce na vyvážení a likvidovány v ČOV.  

Dešťové vody ze staveb a zpevněných ploch stavebníka budou likvidovány vsakováním na vlastním 
pozemku. 

Energetika: 

Změna Ru5 nevyžaduje vybudování rozvodu el. energie, podle schváleného ÚPO vyžaduje 
prodloužení plynovodu. Při hranici řešeného území je trasa nadzemního vedení VN končící na 
trafostanici TTRF2 při křižovatce stávajících komunikací. Přilehlou komunikací je veden kabel místní 
telekomunikační sítě. Uvedené sítě vč. ochranných pásem budou další výstavbou respektovány. 

Nakládání s odpady: 

Nakládání s odpady bude respektovat systém odpadového hospodářství obce. 
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3. Občanské vybavení 

Změny nevyvolají nové nároky na občanské vybavení ani není dotčeno stávající občanské 
vybavení.  

 

4. Veřejné prostranství 

Změny nevyvolají nové nároky na veřejná prostranství.  

 

e) Koncepce uspořádání krajiny 

Změna Ru5 nemá vliv na prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, 
dobývání nerostů ap. Nejsou narušeny trasy stávajících a původních (nyní zorněných) polních cest.  

Plocha bude ze severní strany lemována dříve navrženou ochrannou zelení.  

 

f) Stanovení podmínek pro využití ploch 

Uvedené podmínky jsou stanovené pro plochy změny Ru5. Podmínky se odlišují od podmínek 
uvedených v platném územním plánu pro obytnou zónu UB-RD. 

 

hlavní využití – převažující účel využití 

- obytné budovy venkovského charakteru s užitkovými zahradami a s potřebným 

   hospodářským zázemím  

- parkování a garáže rodinných domků 
- distribuční zařízení a zařízení služeb jako součást objektu pro bydlení 

 

přípustné využití 

- stavby pro sociální, zdravotní, případně školské, ubytovací účely sloužící        

  potřebám přilehlého okolí, pokud jsou umístěny v objektech určených převážně k bydlení 

- nerušící provozy s pracovními příležitostmi jako součást bydlení 

- nerušící řemeslnické provozovny 

- nezbytná dopravní plocha, nezbytná související technická infrastruktura, ochranná zeleň 

 

nepřípustné využití 

jiné využití než výše uvedené 

 

podmínky prostorového využití  

Maximálně jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím, dbát na zapojení zóny do dálkových 
pohledů na obec, k tomu využít vyšších stromů.   

Stavby rodinných domů budou navrhovány v jednoduchém objemovém a tvarovém řešení 
vycházejícím z tvarosloví původní venkovské zástavby, včetně tradičního způsobu zastřešení 
s klasickým sklonem střešních rovin. 

 

Uvedené využití je možné s následujícími podmínkami: 

 Chráněné prostory budou navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení 
prokazujícího, že celková hluková zátěž z možných zdrojů hluku nepřekročí hodnoty 
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hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní 
prostor staveb.  

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

 Pro konkrétní záměry výstavby objektů bude provedeno posouzení z hlediska 
geologických podmínek, neboť plocha řešená změnou Ru5 se částečně nachází na 
poddolovaném území.   

 

 Lokalita Ru5 se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – v ochranném pásmu 
radiolokačního zařízení. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže 
uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem 
jedná VUSS Brno. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných 
elektráren, výškových staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic 
mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, 
výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu výškově 
omezena nebo zakázána. 

 

 Lokalita Ru5 se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany – v koridoru RR směrů 
– zájmovém území pro nadzemní stavby. V tomto vymezeném území lze vydat územní 
rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno. V případě kolize může být 
výstavba omezena. 

 

g) Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a plochy pro asanaci, pro které lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Řešená plocha vyžaduje dle schváleného ÚPO plochu pro VPS (VPS4 – plochu pro místní 
komunikaci, vč. inženýrských sítí), pro niž je třeba práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

Nové plochy pro VPS ani VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, změna Ru5 
nevyžaduje. 

Změna Ru5 nevyžaduje stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo plochy 
k asanaci. 

 

h) Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit 
předkupní právo 

Nové plochy pro VPS ani VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo, změna Ru5 nevyžaduje. 

 

i) údaje o počtu listů změny ÚP a počtu výkresů k němu připojené grafické části 

 

I. Změna Ru5 

Textová část obsahuje 8 stránek.  

Grafická část obsahuje 1 výkres.     
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II. Odůvodnění Změny Ru5 

Textová část obsahuje 20 stránek. 

Grafická část neobsahuje žádný výkres.  
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Odůvodnění Změny Ru5 

 

a) Postup při pořízení změny územního plánu 

Obsah změny: 

Ru 5: Změna části návrhové plochy výroby na plochy bydlení  

Důvody pořízení: 

MěÚ Blansko, Odbor SÚ, který prostřednictvím oddělení územního plánování a regionálního 
rozvoje pořizuje na žádost obce Rudice územně plánovací dokumentaci (ÚPD), obdržel dne 
21.03.2011 od starosty obce Rudice e-mail se žádostí o pořízení změny Územního plánu obce 
Rudice (dále ÚPO), na pozemku parc.č. 1064/211 v k.ú. Rudice u Blanska (pozn. e-mail obsahoval 
ještě další dva návrhy na pořízení změn ÚPO Rudice, které byly posouzeny následně). Žádost byla 
podána na obec Rudice prostřednictvím chybně zvoleného formuláře již dne 03.02.2010, nebyla 
však vyřízena. Pořizovatel ÚPD podání posoudil a zjistil, že neobsahovalo náležitosti potřebné pro 
posouzení návrhu na pořízení změny ÚPO Rudice pořizovatelem dle §46 zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon) v platném znění. Žádost byla podána na formuláři k vydání územního rozhodnutí o 
změně využití území a tudíž nemohla níže uvedené náležitosti obsahovat. V žádosti bylo k věci 
uvedeno pouze jméno a adresa žadatele, zastoupení a dotčený pozemek. Pořizovatel vyzval 
navrhovatelku změny dle odst.2) § 46 stavebního zákona k doplnění potřebných údajů ve lhůtě do 
20 dnů ode dne doručení výzvy. Doplněné údaje byly doručeny dopisem dne 14.04.2011.  

Důvodem pořízení změny byl záměr výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1064/211 v k.ú. 
Rudice u Blanska. Dle dodaných údajů je přístup na pozemek zajištěn sjezdem z místní 
komunikace, napojení na sítě technické infrastruktury je bezproblémové, sítě TI jsou vedeny v 
bezprostřední blízkosti předmětného pozemku. Pozemek je zatravněn. V žádosti o pořízení změny 
navrhovatelka změny rovněž uvedla, že výstavba rodinného domu byla ze strany obce zatím 
zamítnuta, a že v případě nemožnosti výstavby rodinného domu,  nebude pozemek využit pro účely 
výroby, neboť navrhovatelka změny neuvažuje o jeho prodeji. I nadále bude trvat na využití 
pozemku pro stavbu rodinného domu. 

Dle závazné části schváleného ÚPO Rudice je pozemek parc.č. 1064/211 v k.ú. Rudice u Blanska 
zařazen do návrhových ploch pro průmyslovou výrobu, upřesněným funkčním typem  Vs – výrobní 
služby a podnikatelské aktivity. Podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, kterou je vymezena 
závazná část ÚPO Rudice, je pozemek součástí výrobní zóny UV1. Jedná se o plochy určené k 
umístění výrobních provozoven, služeb a nezbytných technických zařízení. 

Podle informací, zjištěných na Stavební úřadě v Jedovnicích, je západním směrem v bezprostřední 
blízkosti realizována stavba rodinného domu, opačným směrem je realizována stavba skladu. 
Ačkoliv je pozemek dle grafické části ÚPO Rudice zařazen v plochách výroby,  nachází se, dle 
skutečného stavu v místě, na rozmezí obytné zóny a výrobní zóny. Stavby západním směrem jsou 
užívány k bydlení. Rozvoj průmyslové výroby je směřován, především z důvodu dopravní zátěže, 
spíše v návaznosti na silnici III/37922. 

Obec Rudice má dle platného ÚPO vymezenou jednu návrhovou plochu výroby o celkové rozloze 
cca 3 ha. Od doby schválení ÚPO v roce 2001 do současnosti (cca 10 let) je využita plocha výroby 
v rozsahu cca 1,28 ha. Zbývá 1,72 ha. Ze zbývající plochy je však nutno odečíst plochy související s 
již realizovanou stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 1064/192. Pro výrobní provozovny je 
v současné době využíván rovněž bývalý zemedělský areál. 

Pořízení změny bylo možno doporučit pouze za předpokladu, že změnou bude prověřeno funkční 
využití zastavitelných ploch v této části obce s ohledem na rozvojové potřeby obce a záměry 
vlastníků pozemků (zejména pozemky parc.č. 1064/149, 1064/191, 1064/215, 1064/214, 1064/216, 
1064/211, 1064/210 a 1064/151). Měla být přitom zohledněna dopravní obslužnost území a 
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napojení ploch na sítě technické infrastruktury. Zároveň měla být prověřena potřeba rezervních 
ploch výroby jižně od zemědělského areálu. Zastavitelné plochy nebudou rozšiřovány oproti 
schválenému rozsahu ploch dle ÚPO Rudice. 

Pořízení: 

Pořízení Změny č.Ru5 Územního plánu obce Rudice (dále ÚP) 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 Rudice na zasedání konaném dne 31.8.2011. 

Zadání: 

Pořizovatelem byl zpracován návrh Zadání změny, který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po 
dobu 30 dnů od posledního dne vyvěšení oznámení tj. od 29.02.2012 (úřední deska obce Rudice). 
Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rudice na zasedání konaném dne 26.04.2012,  
usnesením číslo 15/2012. 

Návrh: 

Návrh změny Ru5 Územního plánu obce Rudice (dále ÚPO) byl dle §50 zákona č. č.183/2006 Sb. 
(stavební zákon - SZ) ve znění platném do 31.12.2012, projednán s dotčenými orgány, krajským 
úřadem a obcí, pro kterou byla změna ÚP pořízena, na společném jednání dne 04.10.2012. Dotčené 
orgány byly vyzvány k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání, tj. do 05.11.2012. Ve 
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 změny ÚPO Rudice a zaslal ji k posouzení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dle 
ust. § 51 SZ. Krajský úřad vydal stanovisko S-JMK 132574/2012 ze dne 12.12.2012. Podle 
přechodných ustanovení zákona č. 350/2012 Sb.  

Vzhledem k tomu, že byla doručena stanoviska dotčených orgánů obsahující připomínky k návrhu 
změny ÚP (VUSS Brno), byla dokumentace návrhu změny ÚPO upravena ještě před zahájením 
řízení o jeho vydání. Úpravy dokumentace byly rovněž provedeny na základě konzultace 
s krajským úřadem. 

S účinností od 1.1.2013 byl změněn zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zákonem č. 350/2012 
Sb. Podle přechodných ustanovení tohoto zákona byla Změna Ru5 upravena a následně zahájeno 
řízení o návrhu dle §52 SZ ve znění po novele. Části Zadání, které byly v rozporu s novými 
předpisy se nepoužijí. 

Upravený a posouzený návrhu změny a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel 
doručil veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání se uskutečnilo dne 05.03.2013 v zasedací místnosti 
Obecního úřadu v Rudici za účasti zpracovatele Ing.arch. Nadi Rozmanové, která provedla odborný 
výklad. K veřejnému projednání pořizovatel přizval jednotlivě obec Rudici, dotčené orgány, krajský 
úřad a sousední obce. Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byla uplatněna jedna 
připomínka fyzické osoby a dotčeného subjektu, námitky uplatněny nebyly. Z dotčených orgánů ve 
stejné lhůtě uplatnili stanoviska HZS JMK, VUSS a MŽP. Veřejného projednání se z dotčených 
orgánů zúčastnil pouze zástupce OBÚ Brno. 

Pořizovatel dle ustanovení odst.1), § 53 ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky 
projednání a zpracoval návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změny Územního 
plánu obce Rudice. Námitky uplatněny nebyly. Návrhy vyhodnocení připomínek Pořizovatel 
doručil dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzval je, aby k nim ve 
lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska. Ve stanovené lhůtě zaslal stanovisko pouze Státní 
pozemkový úřad, MŽP, odbor výkonu státní správy VII a MěÚ Blansko OŽP.  

Z výsledků projednání vyplynul požadavek na úpravu dokumentace. Nedošlo však k podstatné 
úpravě návrhu ÚP a není nutné opakovat veřejné projednání.  
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b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem  

Dle Politiky územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR 2008) schválené vládou 
České republiky usnesením č. 929/2009 ze dne 20. 7. 2009 patří území obcí z ORP Blansko do 
rozvojové oblasti OB3-Brno. Jedná se o velmi silnou koncentraci obyvatelstva a ekonomických 
činností, které mají z velké části i mezinárodní význam; rozvojově podporujícím faktorem je dobrá 
dostupnost jak dálnicemi a rychlostními silnicemi, tak I. tranzitním železničním koridorem. Část 
obcí mimo rozvojovou oblast leží na rozvojové ose OS9 Brno – Svitavy/Moravská Třebová 
s výraznou vazbou na významné dopravní cesty-, tj. silnici I/43, koridor připravované rychlostní 
silnice R43 a železniční trať č. 260.  

Z hlediska PÚR ČR 2008 nevyplývají pro problematiku řešenou v rámci změny Ru5 žádné 
požadavky. Změna není v rozporu s republikovými prioritami pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, uvedenými v PÚR ČR 2008. 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22.09.2011. Rozsudkem nevyššího správního soudu ze dne 21.06.20012, 
který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR JMK – zrušeno. 

Z Územně analytických podkladů pro území řešené Změnou Ru5 vyplývá respektovat limity využití 
území: 

- poddolované území  

- vedení VN  

- trafostanice 

- ochranné pásmo komunikačního vedení Ministerstva obrany ČR 

- ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu Ministerstva obrany ČR 

Budou respektovány limity vyplývající z vymezení oblasti krajinného rázu a popisu jeho 
charakteristik. 

Řešení změny současně vychází ze schváleného ÚPO a doplňujících průzkumů a rozborů. 

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na 

ochranu nezastavěného území 

Dle zadání byla požadována ochrana kulturních, urbanistických a architektonických hodnot. Byly 
respektovány nemovité kulturní památky. Území je nutno považovat za území s archeologickými 
nálezy. Byly rovněž respektovány kulturní, urbanistické a architektonické hodnoty místního 
významu. 

Požadavky na ochranu nezastavěného území nebyly stanoveny. 

d) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích 

právních předpisů 

Návrh změny územního plánu je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 
jeho prováděcích vyhlášek. 

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 

e.1 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu dle §50 SZ 

Návrh ÚP byl v souladu s §50 stavebního zákona zaslán jednotlivě níže uvedeným dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu: 
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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. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   

6. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16.  

7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

9. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 

10. Správa CHKO Moravský kras 

 

e.1.1 Krajský úřad Jihomoravského kraje, OÚPSŘ, Brno (stanovisko ze dne 30.10.2012) 

A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) 

„Návrh změny Územního plánu obce Rudice, označené Ru5“ (zpracovatel: Ing. arch. Naďa 
Rozmanová, Atelier Ja+Na) navrhuje následující:  

Ru 5: Změna návrhové plochy výroby na plochy bydlení  

Předmětem pořízení Změny Ru 5 územního plánu obce Rudice (dále jen Ru 5) je změna funkčního 
využití části návrhové plochy průmyslové výroby ( Vs – výrobní služby a podnikatelské aktivity) na 
návrhovou plochu bydlení v severní části obce (pozemky parc. č. 1064/149, 1064/191, 1064/215, 
1064/214, 1064/216, 1064/211, 1064/210 a 1064/151).  

Změna Ru 5 nevyžaduje nový zábor zemědělského půdního fondu oproti schválenému územnímu 
plánu obce Rudice, proto není zpracován výkres Vynětí ze ZPF.  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný 

úřad podle ust. § 29 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, k 
„Návrhu změny Územnímu plánu obce Rudice, označené Ru5: uplatňuje následující 
stanoviska:  

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

„Návrh změny územního plánu obce Rudice, označené Ru5“ nevyvolá nový zábor ZPF. Jedná se o 
změnu funkčního využití. 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:  

Předmětný „Návrh změny územního plánu obce Rudice, označené Ru5“, je situován do území 
CHKO Moravský kras, kde místně a věcně dotčeným správním orgánem ochrany přírody je v tomto 
případě Správa CHKO Moravský kras se sídlem v Blansku.  

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k předloženému návrhu 
připomínky.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

B) stanovisko odboru dopravy  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy sděluje, že „Návrhem změny ÚPO označené 
Ru5“, 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 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění.  

Vyhodnocení pořizovatele: 
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Bere na vědomí. 

C) stanovisko odboru kultury a památkové péče 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů, uplatňuje Krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém 
je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle 
§ 26 odst. 2 písm. c). V daném případě tedy nejsou dotčeny zájmy v kompetenci odboru kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.  

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

Upozornění OÚPSŘ:  

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 22.09.2011. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu 1 Ao 7/2011 – 526 
ze dne 21.06.2012, který nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR 
JMK – zrušeno. Tato skutečnost je v předložené územně plánovací dokumentaci zohledněna.  

OÚPSŘ upozorňuje pořizovatele na potřebu průběžného sledování právní situace ve věci ZÚR JMK 
v souvislosti s podanou ústavní stížností proti výše uvedenému rozsudku. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Kap. b) Odůvodnění byla opravena dle upozornění OÚPSŘ. 

Z bodu f) byl vypuštěn celý bod týkající se ZUR JMK. Bylo pouze uvedeno, že požadavky vyplývající 
se ZUR JMK nebyly splněny z důvodu jejího zrušení. 

e.1.2 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  (stanovisko ze dne 29.10.2012) 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě předložené žádosti posoudil návrh 
„Změny  územního plánu obce Rudice, označené Ru5“. Z hlediska obecně závazných předpisů na 
úseku vodního, lesního a odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany 
zemědělského půdního fondu ve věci vydává následující stanovisko: 

 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění platných předpisů, nemáme k návrhu „Změny Územního plánu obce Rudice, 
označené Ru5“ ve smyslu § 18 citovaného zákona žádné připomínky. 

 

Z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů sdělujeme, že k výše uvedenému návrhu se musí vyjádřit Správa CHKO 
Moravský Kras Blansko. 

 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že k výše uvedenému 
návrhu nemáme připomínek. 

 

Z hlediska odpadového hospodářství 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 uvedenému návrhu 
„Změny Územního plánu obce Rudice, označené Ru5“ námitek. 

 

Z hlediska lesního hospodářství nemáme námitek. 

Odůvodnění: 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí vydává toto stanovisko na základě požadavku 
Městského úřadu Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního 
rozvoje ze dne 18.09.2012 pod Čj.: MBK 39439/2012. 
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Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

e.1.3 Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

Stanovisko do společného jednání o návrhu změny ÚP neuplatnil. Rovněž neuplatnil požadavek do 
projednání návrhu Zadání změny ÚP. Návrh byl však ústně pořizovatelem konzultován s 
příslušným referentem, který s předloženým řešením souhlasil. Podle kapitoly d/1 je plocha změny 
Ru5 napojena na dříve navrženou místní komunikaci vedenou v trase stávající účelové komunikace. 
Případné parkování nebo odstavování vozidel bude na pozemcích rodinných domů. 

e.1.4 Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko (stanovisko ze dne 31.10.2012) 

Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Blansko nemá připomínky k předloženému návrhu 
Změny Územního plánu obce Rudice označené Ru5. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

e.1.5 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 

Brno  (stanovisko ze dne 19.09.2012) 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko:  

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
§ 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy 
ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 41 Vyškov, zasahuje do k.ú. Rudice výhradní ložisko 
slévárenských písků „Rudice – Seč“ – ev. č. 3 130000. Stanoveno chráněné ložiskové území 
(CHLÚ) Rudice. Evidencí a ochranou je pověřena organizace SETRA s.r.o., Brno.  

Pokud v k.ú. Rudice nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci návrhu 
územního plánu připomínek a s jeho realizací souhlasí. 

Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném prostoru jsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb:  

1. Rudice u Blanska 1 – ev. č. 3890 - po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 101 803 m2.  

2. Rudice u Blanska 2 – ev. č. 3888 - po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 48 607 m2.  

3. Rudice u Blanska 3 – ev. č. 3910 - po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 13 627 m2.  

4. Rudice u Blanska 4 – ev. č. 3900 – po těžbě před i po roce 1945 – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 131 905 m2.  

5. Rudice u Blanska 5 – ev. č. 3905 – po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 622 514 m2.  

6. Rudice u Blanska 6 – ev. č. 3904 – po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 147 772 m2.  

7. Rudice u Blanska 7 - ev. č. 3907 – po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 38 412 m2.  

Dále uvádíme, že v předmětném prostoru nejsou evidována sesuvná území. 
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Vyhodnocení pořizovatele: 

Výše uvedené výhradní ložisko není změnou ÚPO dotčeno. 

e.1.6 ObÚ Brno, Cejl 13, 601 42 Brno 16 (stanovisko ze dne 26.09.2012)  

K Vašemu oznámení ze dne 18.9.2012, evidovanému Obvodním báňském úřadě pro území krajů 
Jihomoravského a Zlínského pod č.j. SBS/33047/2012, ve výše uvedené věci, zdejší úřad jako 
věcně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. a) zákona č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a 
místně příslušný podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů sděluje: 

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, v prostoru změny územního plánu obce Rudice, označené Ru5, v k.ú. Rudice, není 

evidován žádný dobývací prostor. 

S ohledem na uvedenou skutečnost, v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o 
ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zdejší úřad k 
Vašemu záměru v předmětném katastrálním území nemá připomínek. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

e.1.7 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko (stanovisko ze 

dne 10.10.2012) 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí.  

e.1.8 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště 

Blansko (stanovisko ze dne 04.10.2012) 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako 
dotčený orgán ochrany veřejného zdraví příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), dle ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 
258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 písm. b) a § 50, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), v souladu s 
ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také „správní řád“), k návrhu změny územního plánu obce Rudice vydává stanovisko:  

S návrhem změny územního plánu obce Rudice, označené Ru5. 

Odůvodnění:  

K návrhu zadání změny územního plánu obce Rudice, označené Ru5 vydala KHS JmK stanovisko 
dne 16. března 2012 pod č.j. KHSJM 11680/2012/BK/HOK s požadavkem na obsah zadání ve 
smyslu uplatnění podmínek pro eliminaci resp. minimalizaci potenciálních zdravotních rizik pro 
populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek.  

Tento požadavek byl vypořádán způsobem, který zajišťuje v plné míře minimalizaci rizik spojených 
s možnými účinky hluku.  

Ru 5: Změna návrhové plochy výroby na plochy bydlení  

Předmětem pořízení Změny Ru5 územního plánu obce Rudice je změna funkčního využití části 
návrhové plochy průmyslové výroby, upřesněné funkčním typem Vs – výrobní služby a 
podnikatelské aktivity na návrhovou plochu bydlení v severní části obce (pozemky parc. č. 
1064/149, 1064/191, 1064/215, 1064/214, 1064/216, 1064/211, 1064/210 a 1064/151).  
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Bude využita pro výstavbu rodinných domů. 

Textová část návrhu změny uvádí v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch Uvedené 
využití je možné s následujícími podmínkami:  

Chráněné prostory budou navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že 
celková hluková zátěž z možných zdrojů hluku nepřekročí hodnoty hygienických limitů 
stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb.  

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

Návrh Změny územního plánu obce Rudice, označené Ru5 dává předpoklad pro naplnění cílů 
územního plánování vyplývajících z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to m.j. vytvářet 
předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství 
obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí.  

e.1.9 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno (stanovisko ze dne 10.10.2012) 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s 
rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek– Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce. Česká republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, 
jako věcně a místně příslušná ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jejímž 
jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany 
čj.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. vydává 
stanovisko: 

Lokalita Ru5 řešená změnou č. 5 se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

- Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení § 
37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o 
živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno 
(dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. 
ÚAP – jev 103. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, 
výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto 
vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem 
a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové části 

návrhu změny č. 5 územního plánu Rudice. Do grafické části pod legendu zapracujte 

následující textovou poznámku: „Lokalita Ru5 řešená změnou č. 5 je situována v ochranném 

pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 

Lokalita Ru5 řešená změnou č. 5 se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany: 

- Koridoru RR směrů - zájmovém území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 
222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. V 
tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu jen na základě 
závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno (dle ustanovení § 175 
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odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 82. V 
případě kolize může být výstavba omezena. 

Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme doplnit do textové části 

návrhu změny č. 5 územního plánu Rudice. Do grafické části pod legendu zapracujte 

následující textovou poznámku: „Lokalita Ru5 řešená změnou č. 5 je situována v koridoru 

RR směrů - zájmovém území pro nadzemní stavby Ministerstva obrany“. 

K předloženému návrhu územního plánu nemáme dalších připomínek za předpokladu zapracování 
výše uvedených zájmových území Ministerstva obrany do textové i grafické části v souladu s tímto 
stanoviskem. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci 
úplné aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Do kap. F) a grafické části byly doplněny výše uvedené připomínky. 

e.1.10 Správa CHKO Moravský kras (stanovisko ze dne 22.11.2012) 

Správa CHKO Moravský kras jako orgán ochrany přírody a dotčený orgán státní správy příslušný 
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen 
zákon) obdržela oznámení o projednání návrhu Změny Územního plánu obce Rudice, označené 
jako Ru5. 

Podle předloženého návrhu je změna Ru5 změnou funkčního využití části navrhované plochy 
průmyslové výroby s funkčním typem Vs - výrobní služby a podnikatelské aktivity na návrhovou 
plochu bydlení v severní části obce. Zastavitelné plochy nebudou rozšiřovány oproti již 
schválenému rozsahu zastavitelných ploch vymezenému v platném územním plánu. 

Plocha, která je předmětem změny územního plánu je součástí III. zóny CHKO Moravský kras dle 
zonace odstupňované ochrany přírody schválené protokolem Ministerstva životního prostředí ČR 
č.j. OOP 3180/94 ze dne 21.7.1994. 

Správa CHKO Moravský kras s předloženým návrhem Změny Územního plánu obce Rudice 

souhlasí. Požaduje však doplnění požadavků na plošné a prostorové využití o regulativ: 

- stavby rodinných domů budou navrhovány v jednoduchém objemovém a tvarovém 
řešení vycházejícím z tvarosloví původní venkovské zástavby, včetně tradičního 

způsobu zastřešení s klasickým sklonem střešních rovin. 

Odůvodnění: 

Správa CHKO Moravský kras obdržela 23.3.2012 návrh Zadání předmětné změny územního plánu 
obce Rudice označené jako Ru5. K zadání této změny územního plánu se Správa CHKO vyjádřila 
opatřením č.j. 00440/MK/2012 S/00286/MK/2012 ze dne 22.3.2012. 

Jedná se o změnu využití území, které bylo zařazeno do zastavitelných ploch již platným územním 
plánem Rudice. Plocha byla v územním plánu navržena pro průmyslovou výrobu s funkčním typem 
Vs - výrobní služby a podnikatelské aktivity. Změnou územního plánu bude plocha využita pro 
obytnou zástavbu rodinnými domy s nutnou dopravní a technickou infrastrukturou. Plocha bude 
dopravně přístupná místní komunikací vedenou v trase stávající účelové cesty. Prodloužena budou 
vedení vodovodu a kanalizace, nakládání s odpady bude respektovat systém odpadového 
hospodářství obce. V souladu s platným územním plánem bude rovněž zachován návrh liniové 
zeleně lemující zastavitelné území. 

V citovaném vyjádření k návrhu zadání změny ÚP Správa CHKO Moravský kras uplatnila 
následující požadavky: 

- požadavky vyplývající z územně analytických podkladů Správa CHKO Moravský kras 
požaduje doplnit o nutnost respektování limitů vyplývajících z vymezení oblasti krajinného 
rázu a popisu jejích charakteristik. 

- požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci 
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uspořádání krajiny) Správa CHKO požaduje doplnit o stanovení způsobu likvidace 
dešťových vod ze staveb a zpevněných ploch. Stávající zastaralá obecní čistírna odpadních 
vod svojí funkcí přímo ovlivňuje stav krasového podzemí. Odtok přečištěných vod je sveden 
do jeskynního systému Rudické propadání - Býčí skála. Nedostatečná kvalita čištění a 
zejména opakující se havárie ohrožují jeden ze stěžejních předmětů ochrany chráněné 
krajinné oblasti. Z těchto důvodů je nevhodné zvyšovat přítok balastních vod na čistírnu. 

Podle předloženého návrhu územního plánu budou dešťové vody ze staveb a zpevněných ploch 
likvidovány vsakováním na vlastních pozemcích. S tímto řešením Správa CHKO Moravský kras 
souhlasí. Provoz stávající čistírny odpadních vod je z hlediska ochrany přírody a krajiny 
problematický. Přečištěné odpadní vody jsou sváděny přímo do krasového podzemí a havárie s 
vyplavením splašků jsou způsobovány nárazovým přetížením celkovým množstvím přiváděných 
vod. Dešťové vody je proto třeba důsledně oddělit od kanalizačního systému a likvidovat zvlášť. V 
současné době je v řešení celková změna systému odkanalizování obce. Splaškové odpadní vody 
mají být svedeny na čistírnu v Jedovnicích, která bude pro tuto zvýšenou kapacitu kompletně 
rekonstruovaná. 

Splaškové odpadní vody z jednotlivých staveb mají být likvidovány v malých domovních čistírnách 
odpadních vod, nebo svedeny do nepropustných jímek a vyváženy na ČOV. Návrh způsobu 
likvidace splaškových odpadních vod z provozu jednotlivých staveb bude posouzen v rámci 
povolovacího řízení. V dané lokalitě se však nenachází vodní tok vhodný pro zaústění přečištěných 
vod z malých domovních čistíren. Vyústění do trativodů bude posouzeno zejména vzhledem k 
návaznosti na krasové podzemí. 

Pro návrh jednotlivých staveb předložený návrh změny územního plánu stanovuje podmínky: 

- obytné budovy venkovského charakteru s užitkovými zahradami a potřebným hospodářským 
zázemím 

- maximálně jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím, dbát na zapojení zóny do 
dálkových pohledů na obec, k tomu využít vyšších stromů. 

Správa CHKO Moravský kras požaduje doplnit podmínky prostorového využití o výše uvedený 
regulativ: 

- stavby rodinných domů budou navrhovány v jednoduchém objemovém a tvarovém řešení 
vycházejícím z tvarosloví původní venkovské zástavby, včetně tradičního způsobu 
zastřešení s klasickým sklonem střešních rovin. 

Tento požadavek vyplývá z charakteristik oblasti krajinného rázu. Plocha pro obytnou zástavbu je 
situovaná na okraji obce, na kontaktu s volnou krajinou. Místo je proto citlivé z hlediska možného 
zásahu do krajinného rázu. Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižujících jeho přírodní a 
estetickou hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou 
být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných 
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Do územně 
analytických podkladů byly postoupeny oblasti krajinného rázu včetně jejich charakteristik podle 
studie Vyhodnocení krajinného rázu v CHKO Moravský kras zpracované v roce 2002. Rudická 
plošina s obcemi Rudice a Vilémovice byla zařazena do oblasti Bezlesé krasové planiny. Sídla tvoří 
ulicovky a jsou situovaná ve vrcholových polohách plošiny. Mezi hlavní znaky kulturní 
charakteristiky krajinného rázu zde patří soustředěné osídlení, obklopení sídel prstencem zahrad, 
max. dvoupodlažní hladina zástavby a zastřešení sedlovou střechou s klasickým sklonem střešních 
rovin a skládanou taškovou krytinou. Měřítko v sídlech je obytné. Tvarosloví původní vesnické 
zástavby spočívá rovněž v jednoduchém pravoúhlém řešení půdorysů. 

Správa CHKO vyšla z charakteristik oblasti krajinného rázu a regulativ přizpůsobila podrobnosti 
územního plánu obce. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Do kapitoly f) výroku byla doplněna výše uvedená podmínka.   
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Z výsledků projednání s dotčenými orgány vyplynul požadavek na úpravy dokumentace 
návrhu ÚP dle stanovisek dotčených orgánů. Dokumentace byla upravena.  

e.2 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §52 (řízení o návrhu) 

K veřejnému projednání byly jednotlivě přizvány níže uvedené dotčené orgány: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno  

2. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

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

4. Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad, Blansko  

5. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   

6. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 16.  

7. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko  

8. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

9. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 

10. Správa CHKO Moravský kras 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byla uplatněna stanoviska HZS JMK, VUSS a MŽP. 
Veřejného projednání se zúčastnil z dotčených orgánů zástupce OBÚ Brno. 

e.2.1 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko (stanovisko ze 
dne 21.02.2013) 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí.  

e.2.2 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 
Brno  (stanovisko ze dne 30.01.2013) 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko:  

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
§ 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy 
ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 41 Vyškov, zasahuje do k.ú. Rudice výhradní ložisko 
slévárenských písků „Rudice – Seč“ – ev. č. 3 130000. Stanoveno chráněné ložiskové území 
(CHLÚ) Rudice. Evidencí a ochranou je pověřena organizace SETRA s.r.o., Brno.  

Pokud v k.ú. Rudice nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci návrhu 
územního plánu připomínek a s jeho realizací souhlasí. 

Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném prostoru jsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb:  

1. Rudice u Blanska 1 – ev. č. 3890 - po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 101 803 m2.  

2. Rudice u Blanska 2 – ev. č. 3888 - po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 48 607 m2.  

3. Rudice u Blanska 3 – ev. č. 3910 - po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 13 627 m2.  

4. Rudice u Blanska 4 – ev. č. 3900 – po těžbě před i po roce 1945 – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 131 905 m2.  
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5. Rudice u Blanska 5 – ev. č. 3905 – po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 622 514 m2.  

6. Rudice u Blanska 6 – ev. č. 3904 – po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 147 772 m2.  

7. Rudice u Blanska 7 - ev. č. 3907 – po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 38 412 m2.  

Dále uvádíme, že v předmětném prostoru nejsou evidována sesuvná území. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Výše uvedené výhradní ložisko není změnou ÚPO dotčeno. 

e.2.3 Vojenská ubytovací a stavební správa Brno (stanovisko ze dne 22.02.2013) 

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s 
rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek–Místek, 
Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno 
vyhodnocení výše uvedené akce. Česká republika – Ministerstvo obrany zastoupená VUSS Brno, 
jako věcně a místně příslušná ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h zákona č. 222/1999 Sb., jejímž 
jménem jedná ředitel VUSS Brno Ing. Jaroslav Valchář na základě pověření ministryně obrany 
čj.2566/2007-8764 ze dne 2.1.2008 ve smyslu § 7, odst.2 zákona č.219/2000 Sb. uplatňuje 
připomínku: 

V části odůvodnění, str. 8 ÚPD, odrážka limity pro využití území vyplývající z ÚAP, požadujeme 
nahradit text “ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu státu MO ČR” textem “ochranné 
pásmo radiolokačního zařízení MO ČR”, v souladu s aktuálně platnými Územně analytickými 
podklady. 

Dále požadujeme dopracování územních zájmů MO ČR do grafické části dokumentace 
zapracováním textové poznámky ve znění: Lokalita Ru5, řešená změnou č. 5 je situována v 
ochranném pásmu radiolokačního zařízení MO ČR a v koridoru RR směrů – zájmovém území pro 
nadzemní stavby MO ČR pod legendu grafické části Tato zájmová území jsou již v textové části 
zapracována a požadujeme i nadále jejich stabilizaci. 

V souladu s uplatněným stanoviskem MO – VUSS Brno č.j. 6980/2012-1383-ÚP-BR žádáme o 
dopracování zájmových území MO ČR do grafické části ÚPD. 

Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které byly předány v rámci 
aktualizace územně analytických podkladů úřadu územního plánování ORP. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

V Odůvodnění bude požadavek doplněn. Do grafické části byl požadavek již doplněn na základě 
stanoviska VUSS ke společnému jednání. Na webových stránkách obce Rudice byl však při zahájení 
řízení o návrhu změny nedopatřením zveřejněn výkres, který tento požadavek neobsahoval. 
Požadavek byl uveden pouze v tištěné verzi dokumentace změny, která byla k dispozici k nahlédnutí 
na obci Rudice a u Pořizovatele. Požadavek byl tedy zohledněn. 

e.3 Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §53  

Dle ust. § 53 odst.1) byly vyzvány níže uvedené dotčené orgány: 

1. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno 

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy, Brno 

3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno 

4. Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  

7. Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství 

8. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko 
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9. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko 

10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Územní pracoviště Blansko 

11. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, Brno   

12. ObÚ Brno, Cejl 13, Brno 

13. Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, P.O.Box 553, Brno 

14. Správa CHKO Moravský kras 

Ve stanovené lhůtě 30 dnů od obdržení výzvy Pořizovatel obdržel stanoviska níže uvedených 
dotčených orgánů: 

e.3.1 Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 

Brno  (stanovisko ze dne 21.03.2013) 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – odbor výkonu státní správy VII (OVSS VII) vydává ve 
smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) a podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu se svojí působností následující stanovisko: 

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
§ 13 odst. 1 až 3 zákona č. 66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy 
ložiskové ochrany 1 : 50 000, list 24 – 41 Vyškov, zasahuje do k.ú. Rudice výhradní ložisko 
slévárenských písků „Rudice – Seč“ – ev. č. 3 130000. Stanoveno chráněné ložiskové území 
(CHLÚ) Rudice. Evidencí a ochranou je pověřena organizace SETRA s.r.o., Brno 

Pokud v k.ú. Rudice nebudou dotčeny zájmy ochrany výhradních ložisek nerostů, nemá MŽP 
OVSS VII z hlediska ochrany výhradních ložisek k obsahu a rozsahu podání ve věci návrhu 
územního plánu připomínek a s jeho realizací souhlasí. 

Pro úplnost uvádíme, že v dotčeném prostoru jsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb: 

1. Rudice u Blanska 1 – ev. č. 3890 - po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 101 803 m2. 

2. Rudice u Blanska 2 – ev. č. 3888 - po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 48 607 m2. 

3. Rudice u Blanska 3 – ev. č. 3910 - po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 13 627 m2. 

4. Rudice u Blanska 4 – ev. č. 3900 – po těžbě před i po roce 1945 – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 131 905 m2. 

5. Rudice u Blanska 5 – ev. č. 3905 – po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 622 514 m2. 

6. Rudice u Blanska 6 – ev. č. 3904 – po těžbě rudy před i po roce 1945 – dotčená plocha 
poddolovaného území činí 147 772 m2. 

7. Rudice u Blanska 7 - ev. č. 3907 – po těžbě rudy do 19. století – dotčená plocha poddolovaného 
území činí 38 412 m2. 

Dále uvádíme, že v předmětném prostoru nejsou evidována sesuvná území. 

Z hlediska zájmů chráněných Státní báňskou správou je nutné si vyžádat rovněž stanovisko 
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Výše uvedené výhradní ložisko není změnou ÚPO dotčeno. 
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e.3.2 Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 
Blansko (stanovisko ze dne 21.03.2013) 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Blansko nemá 
připomínky k předloženému návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

e.3.3 Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí  (stanovisko ze dne 27.03.2013) 

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, na základě výzvy odboru stavebního úřadu 
Blansko, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje k uplatnění stanoviska k návrhu 
vyhodnocení připomínek k návrhu „Zadání změny Územního plánu obce Rudice, označené Ru5“, 
vydává následující stanovisko z hlediska obecně závazných předpisů na úseku vodního, lesního a 
odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu : 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) ve znění platných předpisů, nemáme k návrhu vyhodnocení připomínek k návrhu 
„Zadání změny Územního plánu obce Rudice, označené Ru5“ ve smyslu § 18 citovaného zákona 
žádné námitky. 

Z hlediska ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů sdělujeme, že k výše uvedenému návrhu se musí vyjádřit Správa CHKO 
Moravský Kras Blansko. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů sdělujeme, že k výše uvedenému 
návrhu nemáme námitek. 

Z hlediska odpadového hospodářství 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 uvedenému návrhu 
vyhodnocení připomínek k návrhu „Zadání změny Územního plánu obce Rudice, označené Ru5“ 
námitek. 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, nemáme k výše uvedenému 
návrhu námitek. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí. 

e.3.4 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko (stanovisko ze 

dne 17.04.2013) 

K předmětné dokumentaci vydává souhlasné koordinované závazné stanovisko. 

Vyhodnocení pořizovatele: 

Bere na vědomí.  

f) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  

V zadání nebyl uplatněn dotčeným orgánem požadavek na vyhodnocení vlivů Změny Ru5 na 
životní prostředí a Natura 2000.  

Požadavky vyplývající z rozboru udržitelného rozvoje území byly při zpracování Změny Ru5 
prověřeny a zohledněny.  

Pro správní území obce s rozšířenou působností (dále ORP) Blansko, jehož součástí je i území obce 
Rudice, byla v roce 2012 zpracována druhá úplná aktualizace územně analytických podkladů (dále 
ÚAP) ORP Blansko.  

V části dokumentace I. „Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území“ byla zpracována 
aktualizace sledovaných jevů dle přílohy č.1 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění. Pro účely 
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rozboru udržitelného rozvoje byly v aktualizaci ÚAP ORP Blansko 2012 (jako při první aktualizaci) 
také nově sledovány vybrané jevy a indikátory.  

V části dokumentace II. „Rozbor udržitelného rozvoje území“ byla zpracována analýza SWOT. 
Analýza SWOT je v ORP zpracována pro jednotlivé oblasti. Obec Rudice byla vyhodnocena 
jako oblast „Jih“.  

Silné stránky 

 území je stabilní, nenachází se zde žádné sesuvné území 

 dobývací prostor - ložisko nerostných surovin (zdroj stavebních surovin)  

 území pestré kulturní krajiny 

 přítomnost přírodně významných území 

 bohatá lesnatost 

 CHKO Moravský kras 

 malé vodní plochy ve střední části obce 

 vyrovnaná skladba krajiny 

 růst počtu obyvatel od roku 2001 

 žádaná lokalita z hlediska bydlení 

 dobrá dostupnost města Blanska 

 dobrá občanská vybavenost 

 dobrá geografická poloha obce s nabídkou kvalitního bydlení 

 existence podnikatelských subjektů 

 rozvinutý turistický ruch 

 rekreační potenciál CHKO Moravský kras 

 rozvinutá cykloturistika využívající nabídky služeb obce (především v oblasti 
stravování) 

 rybníky využívané k rekreaci místních obyvatel 

 dostupnost rekreačního areálu rybníka Olšovec 

 funkční vodovod 

 elektrifikace 

 plynofikace 

 dostatečné občanské vybavení ve veřejném zájmu 

 příměstská veřejná doprava IDS JMK 

Změnou jsou posilovány zvýrazněné silné stránky. 

Slabé stránky 

 poddolovaná území v západní a střední části k.ú. 

 rozvoj obce (střední část) – je částečně limitován poddolovaným územím 

 nestabilní části krajiny - intenzivně zemědělsky využívané plochy 

 nedostatečná ochrana území před přívalovými dešti a povodněmi 

 oblasti se sníženou přirozenou retenční schopnosti území 

 zemědělská půda je ohrožena vodní erozí 

 přírodní i technické limity rozvoje obce 

 dosavadní způsob obhospodařování zemědělské půdy 

 vysoký počet vyjíždějících obyvatel za prací 
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 nedostatečně fungující ČOV 

Změnou nebyly výše uvedené slabé stránky potlačeny, rovněž řešením nevznikly další slabé 

stránky. 

Příležitosti 

 rekultivace lomu 

 investice do ochrany přírody 

 ochrana krajinného rázu 

 vhodnými revitalizačními opatřeními podpořit retenci vody v území 

 ochrana a obnova přirozeného vodního režimu, morfologie toků a vodních ekosystémů 

 řešení vodního režimu po skončení funkčnosti odvodňovacích zařízení 

 ochrana přirozené skladby lesa 

 ochrana kvalitních zemědělských půd 

 realizace protierozních opatření 

 harmonický rozvoj 

 rozvoj služeb pro turistický ruch 

 rozvoj podnikatelských aktivit v areálech výroby 

 rekreace je potenciálem pro rozvoj zaměstnanosti v terciéru 

 realizace hippostezek 

 dotační politika investic do inženýrských sítí 

 připojení systému kanalizace na ČOV Jedovnice 

Změnou nejsou navrženy další zastavitelné plochy, nedochází k dalším záborům kvalitních půd. 
Další příležitosti se netýkají Změny Ru5. 

Hrozby 

 vznik nových závrtů v k.ú, zejména mimo zastavěné území 

 nevhodná a příliš intenzivní zemědělská výroba, ohroženost území vodní erozí, snížená 
retenční schopnost 

 neregulovaný rozvoj obce, zábor volné krajiny 

 obnovení živočišné výroby v plochách výroby – zápach 

 intenzifikace výroby ve výrobním areálu – nárůst dopravy 

 trvání způsobu obhospodařování zemědělské půdy 

 rozšiřování zastavěného území na úkor kvalitních zemědělských půd a lesa 

 zátěž životního prostředí z provozu rozvíjejících se průmyslové zóny 

 střet turistického ruchu (především cykloturistiky) s ochranou přírody 

 nedostatek finančních prostředků na investice 

Změnou nejsou navrženy další zastavitelné plochy, nedochází k dalším záborům ZPF. Jiné 

hrozby se řešení změny netýkají. 

Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek bylo provedeno pro oblasti ORP Blansko, 
obec Rudice byla vyhodnocována jako oblast „jih“. 

Příznivé životní prostředí: 

Obec má příznivé životní prostředí hodnoceno kladně. Oblast vykazuje vysokou lesnatost, malý 
podíl orné půdy. V části území Olomučany a Rudice jsou registrovaná poddolovaná území po 
bývalých těžbách v 19. stol. Naopak nejsou registrovány ekologické zátěže v území. Podíl ploch 
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sídelní zeleně je mírně negativní ve srovnání s ostatními obcemi, chybějící sídelní zeleň však 
částečně nahrazuje dochovaný krajinný ráz CHKO Moravský kras a lesy. 

Změnou není narušeno příznivé životní prostředí obce. 

Hospodářský rozvoj: 

Hospodářský vývoj obce je hodnocen nepříznivě. Negativně jsou hodnoceny hospodářské 
podmínky charakterizované procentem vyjíždějících ekonomicky aktivních osob a mírou 
nezaměstnanosti z dosažitelných uchazečů. Je registrován nižší podíl ekonomicky aktivních osob 
vyjíždějících za prací a nižší míra nezaměstnanosti z dosažitelných uchazečů než je průměr v ORP. 

Území se nachází v rozvojové oblasti města Brna a významné dopravní ose. Vzdálenost od silnice I. 
třídy je velká oproti stanovené hodnotě 5 km. Obce Rudice je bezproblémově připojena na silnici II. 
třídy. V obci Rudice se nachází dobývací prostor, který však není intenzivně využíván. Za rok 2011 
je rovněž vykazována nižší daňová výtěžnost na obyvatele v tis. Kč než průměr ORP.  Rovněž podíl 
ploch výrobních aktivit je nízký. 

Změna ovlivní hospodářský rozvoj obce zmenšením podílu ploch pro výrobu.  

Soudržnost společenství: 

Tento pilíř je u obce Rudice hodnocen příznivě. Obec vykazuje vyšší počet dokončených bytů za 
rok 2011, a růst počtu obyvatel. Ploch občanského vybavení a rekreace je nižší. Míra naplnění 
zastavitelných ploch je vyšší, je zaznamenán zájem o obydlení. 

Změnou jsou navrženy plochy bydlení, lze předpokládat nárůst počtu obyvatel. 

 

Na základě celkového porovnání vyváženosti jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje je možno 
konstatovat, že návrh Změny Ru5 nevyvolává zásadní disproporce z hlediska jejich celkové 
vyváženosti. Z hlediska pilířů jsou udrženy a posilovány kladné hodnoty pilíře příznivého životního 
prostředí a soudržnosti společenství obyvatel.  

g) Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst.5 včetně sdělení, jako bylo toto 
stanovisko zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé 
požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území jako podkladu pro vydání 
stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nebyl 
v zadání požadován. 

h) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Změnou Ru5 je vymezena zastavitelná plocha dle §2 odst. 1 j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SZ) pro plochu bydlení severně 
od zastavěného území obce Rudice. Jedná se o pozemky parc. č. 1064/149, 1064/191, 1064/215, 
1064/214, 1064/216, 1064/211, 1064/210 a 1064/151. 

Podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, kterou je vymezena závazná část ÚPO Rudice, je řešená 
plocha součástí výrobní zóny UV1, určené k umístění výrobních provozoven, služeb a nezbytných 
technických zařízení. 

Změnou bylo prověřeno funkční využití zastavitelných ploch v uvedené části obce s ohledem na 
rozvojové potřeby obce a záměry vlastníků pozemků. Rozvoj průmyslové výroby je směřován, 
především z důvodu dopravní zátěže, spíše v návaznosti na silnici III/37922. Pro výrobní 
provozovny je v současné době využíván rovněž bývalý zemědělský areál. Zastavitelné plochy 
nebyly v souladu se zadáním změny Ru5 rozšiřovány oproti schválenému rozsahu ploch dle ÚPO. 

Předmětem řešení návrhu Změny Ru5 je změna návrhové plochy průmyslové výroby na plochu 
bydlení, změna proto neupravuje vymezení zastavěného území, ani vyhodnocení záborů 
zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).   
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Omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo 
stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území - § 26 
SZ.  

Změna je dotčena limity využití území dle bodu a) Odůvodnění vyplývajícími z územně 
analytických podkladů.  

Napojení na příjezdovou komunikaci a sítě technické infrastruktury bylo řešeno v rámci 
schváleného územního plánu: bude upravena stávající účelová komunikace jako komunikace místní 
a prodlouženy inženýrské sítě. 

 Ochrana kulturních a přírodních hodnot 

V řešeném území nejsou evidovány žádné kulturní památky. Změna respektuje stávající kulturní, 
urbanistické a architektonické hodnoty obce. Lokalitou neprochází prvky územního systému 
ekologické stability a není dotčena ochranným pásmem 50 m od okraje PUPFL.  

Plochy ZPF a pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nejsou navrhovány.  

Plocha bude ze severní strany lemována navrženou ochrannou zelení. Respektováním záměru 
schváleného ÚPO bude zajištěno vytvoření přechodového článku lokality do volné krajiny, což je 
v území nezbytné, neboť se nachází CHKO Moravský kras.  

 Ochrana přírodních zdrojů 

V řešené lokalitě se nenachází dobývací prostor. Přírodní zdroje se v řešeném území nenachází. 

Území řešené změnou se částečně nachází na poddolovaném území. 

 Ochrana veřejného zdraví 

Řešení respektuje podmínky ochrany zdravých životních podmínek, zejména ochranu před hlukem 
a vibracemi.  

 Civilní ochrana, obrana a bezpečnost státu 

Civilní ochrana – jsou respektovány zájmy civilní ochrany. Je respektováno ochranné pásmo 
komunikačního vedení Ministerstva obrany ČR a ochranné pásmo objektu důležitého pro obranu 
státu Ministerstva obrany ČR.  

 Ochrana před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy 

Lokalita neleží v záplavovém území ani inundačním území toku. Vzhledem k poloze lokality není 
třeba řešit ochranu před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. 

i) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
vymezení zastavitelných ploch Vyhodnocení splnění zadání 

Řešená plocha je užívána jako zemědělská půda mimo zastavěné území. Jedná se však o změnu 
funkčního využití již vymezených zastavitelných ploch bez nových záborů zemědělské půdy.  
Rozsah vymezení nových zastavitelných ploch splní požadavek §3, odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., dle kterého se zpravidla vymezují plochy o rozloze větší než 2000 m

2
. 

j) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
v území 

Změna Ru5 je lokálního charakteru a neovlivní širší vztahy v území. 

k) Vyhodnocení splnění zadání 

Požadavky zadání změny byly splněny s výjimkou požadavků plynoucích ze ZÚR JMK, neboť 
ZÚR JMK byly zrušeny dne 21. 6. 2012 rozsudkem Nejvyššího správního soudu, který nabyl  
účinnosti  dnem jeho  vyhlášení.  
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S účinností od 1.1.2013 byl změněn zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) zákonem č. 350/2012 
Sb. Podle přechodných ustanovení tohoto zákona byla Změna Ru5 upravena a následně zahájeno 
řízení o návrhu dle §52 SZ ve znění po novele. Části Zadání, které byly v rozporu s novými 
předpisy se nepoužily.  

l) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje s odůvodněním potřeby jejich vymezení“ 

Změna Ru5 nevymezuje záležitosti nadmístního významu. 

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

Změnou Ru5 nebyly navrženy nové zábory ZPF ani PUPFL. 

n) Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění  

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání nebyla uplatněna žádná námitka. 

o) Vyhodnocení připomínek 

Do lhůty 7 dnů ode dne veřejného projednání byly uplatněny dvě připomínky. 

o.1 Roman Žák, Rudice (doručena 05.03.2013 e-mailem) 

Požádal bych úpravu formulaci věty ohledně limitu kolem VN, které vede přes náš pozemek a bude 
touto změnou územního plánu dotčeno. Aktuální textace totiž přímo uvádí limit 10 metrů, který asi 
v tento okamžik odpovídá předpokladu, ale v budoucnu se může změnit (renovace vedení, aktuální 
limity 7 metrů apod.). Podle našeho názoru je tedy v níže uvedeném přepisu zcela nadbytečný 
obsah závorky. Limit se má řídit pouze zákonem /vyhláškou či povolením distributora a nikoli 
textem v územním plánu.  

Z územně analytických podkladů pro území řešení Změnu Ru5 vyplývá respektovat limity využití 
území: 

- poddolované území 

- vedení VN (ochranné pásmo 10 m od krajního vodiče) 

- trafostanice 

Návrh vyhodnocení: 

Výše uvedená připomínka se týká pozemku parc.č. 1064/149 v k.ú. Rudice u Blanska ve vlastnictví 
Antonína a Boženy Žákových. Předmětný pozemek je z větší části zařazen do řešení změny RU5. 
V textové části Odůvodnění v kap. b) je uveden přehled limitů využití území, obsahující i ochranné 
pásmo venkovního vedení VN 10 m od krajního vodiče. Projektantka územního plánu převzala tento 
limit z aktuálních územně analytických podkladů. Údaj o území z roku 2012 poskytla společnost  
EON ČR, s.r.o. Vzhledem k tomu, že toto nadzemní vedení bylo realizováno do 31.12.1994, je 
stanoveno ochranné pásmo 10 m na každou stranu od krajního vodiče. Ochranná pásma 
nadzemního vedení vyplývají obecně ze zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), § 46. Ochranné 
pásmo 7 m pro vodiče bez izolace je stanoveno pro nadzemní vedení VN s napětím nad 1 kV do 35 
kV, realizované od 1.1.1995. 

Limity využití území se uvádí v části změny v tzv. „Odůvodnění“ právě z důvodu jejich průběžné 
aktualizace a možné změny. Ve výrokové části, která je závazná, se tento údaj neuvádí. V případě 
nahrazení stávajícího nadzemního vedení novým nadzemním vedením, nebo realizace kabelového 
vedení VN, se bude ochranné pásmo stanovovat dle výše uvedeného energetického zákona. 
Připomínce je možné i přesto vyhovět a informaci o ochranném pásmu z této kapitoly vypustit.  
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o.2 Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 60175 Brno (doručena 05.03.2013) 

Na základě ustanovení §54 odst.4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému návrhu následující 
stanovisko: 

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými Plánem 
oblasti povodí. 

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů s uvedeným záměrem souhlasíme. 

Požadujeme zohlednit následující připomínky: 

1. Pro zastavitelné plochy budou vymezeny koridory, příp. páteřní trasy technické infrastruktury, 
tyto koridory musí být ponechány jako veřejně přístupné. 

2. Rozvojové plochy výstavby požadujeme s §38 zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění 
odkanalizovat oddílným systémem a zajistit řádnou likvidaci odpadních vod v souladu s koncepcí 
odkanalizování obce 

3. Zastavováním území nesmí dojít ke změně odtokových poměrů (viz. §27 zákona o vodách). 
Dešťové vody by měly být v maximální možné míře zdrženy nebo zachyceny k vsakování v dané 
lokalitě, což zajišťuje zlepšování retenční schopnosti krajiny (§5 a §27 zákona č. 254/2001 Sb. o 
vodách). Při likvidaci dešťových vod je třeba využít všechny možnosti pro vsakování, akumulaci a 
zdržení v krajině 

4. Řešit vyhovujícím způsobem likvidaci všech druhů odpadů ze zájmového území v souladu 
s platnou legislativou a v souladu s vodohospodářskými zájmy. 

Návrh vyhodnocení: 

K bodům 1) až 3) 

V kap. d)2 výrokové části je popsána Koncepce technické infrastruktury Změny Ru5. Lokalita je 
přímo napojena na stávající místní komunikaci, a veřejné prostranství s možností umístění sítí 
technické infrastruktury. Je zohledněna koncepce odkanalizování obce dle platného Územního 
plánu obce Rudice (dále ÚPO) a doplněna o požadavky uplatněné do Zadání a do společného 
jednání o návrhu této změny. Konkrétní požadavky budou řešeny v územním řízení. 

Předmětem řešení Změny Ru5 je změna funkčního využití části návrhové plochy průmyslové výroby, 
upřesněné funkčním typem Vs – výrobní služby a podnikatelské aktivity na návrhovou plochu 
bydlení v severní části obce. Změnou bylo prověřeno dle pokynů v zadání funkční využití 
zastavitelných ploch v této části obce s ohledem na rozvojové potřeby obce a záměry vlastníků 
pozemků (zejména pozemky parc.č. 1064/149, 1064/191, 1064/215, 1064/214, 1064/216, 1064/211, 
1064/210 a 1064/151). Byla zohledněna dopravní obslužnost území, napojení ploch na sítě 
technické infrastruktury dle platného ÚPO. Zastavitelné plochy nebyly rozšiřovány oproti 
schválenému rozsahu ploch dle ÚPO. 

K bodu 4) 

Koncepce likvidace odpadů nebyla změnou Ru5 změněna. Dle kap. d)2 „Technická infrastruktura a 
nakládání s odpady“ má nakládání s odpady respektovat systém odpadového hospodářství obce. 

 


