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1. Postup pořízení změny územního plánu 

Bude doplněno pořizovatelem. 

2. Soulad s politikou územního rozvoje, územním rozvojovým plánem a 
územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

Předmětem změny územního plánu je především vymezení dvou nových ploch, plochy přestavby pro 
komerční zařízení malá a střední v ulici Kolonie a zastavitelné plochy pro dopravu v klidu u sídliště 
Ptačina, která zasahuje do evropsky významné lokality NATURA 2000. Pro snížení nepříznivých vlivů 
na tuto lokalitu byla provedena změna využití části stabilizované plochy bydlení hromadného na sídlišti 
Ptačina, která rovněž zasahuje do této EVL, na plochu veřejné zeleně. Dalším důležitým předmětem 
změny je vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro optimalizaci celostátní železniční tratě č. 260 
Brno – Letovice – hranice kraje v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  

2.1. Soulad s politikou územního rozvoje 
Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR) byla schválena usnesením vlády 
ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015. Soulad platného územního plánu Adamov s PÚR ČR byl prověřen při 
vydání změn Ad2, Ad3, Ad4, Ad9, Ad10, Ad11 ÚP Adamov. Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje 
ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 2. 9. 2019. Aktualizace č. 3 Politiky územního 
rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. 9. 2019. Aktualizace č. 5 Politiky 
územního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 12. září 2020. Soulad 
územního plánu Adamov s těmito aktualizacemi byl prověřen v rámci zpracování změn Ad15, respektive 
Ad16. 

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR byla schválena usnesením vlády ČR č. 618/2021 ze dne 
12. července 2021. V Aktualizaci č. 4 došlo ke změnám v republikových prioritách udržitelného rozvoje 
a ve vymezení specifických oblastí, které se týkají správního území města Adamov. Platný územní byl 
proto prověřen z hlediska souladu s touto aktualizací, řešeného území se týkají následující požadavky: 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Aktualizace upravila znění následujících priorit (14), (14a), (15), (18), (19), (20), (20a), (21), (22), (23), 
(24), (24a), (25), (26), (27), (28), (29). Ve většině případů se jedná o sémantickou změnu textu priority 
nemající faktický vliv na význam priority. Významnou změnou textu priority představují následující 
články: 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 
zohlednit ochrany u kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především 
orné půdy a ekologických funkcí krajiny – územní plán tyto požadavky respektuje 
stanovením podmínek využití pro plochy s rozdílným způsobem využití, přičemž důraz 
na zachování stávajících kvalit je kladen zejména na nezastavěné území; půda nejvyšší 
kvality je zabírána jen v nezbytně nutných případech a nezbytně nutném rozsahu, když 
pro daný záměr nebylo možné najít alternativní umístění; navržené zastavitelné plochy 
nemají negativní vliv na organizaci půdního fondu a zejména na lesní porosty, neboť 
zastavitelné plochy navazují na zastavěné území a nenarušují tak velké lesní celky, čímž 
jsou vytvářeny podmínky pro zachování ekologických funkcí krajiny. 

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní předpoklady pro 
posílení partnerství vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich 
konkurenceschopnost s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, 
urbanistického i hospodářského prostředí – územní plán vytváří předpoklady pro posílení 
polycentrické sídelní struktury Jihomoravského kraje, jelikož město Adamov je součástí 
Brněnské metropolitní oblasti a nachází se v zázemí krajského města Brna; na krajské 
město má Adamov dobrou dopravní dostupnost díky železnici; územní plán návrhem 
zastavitelných ploch pro rozvoj bydlení vytváří podmínky pro rozvoj rezidenční funkce 
v zázemí Brna a tím vytváří předpoklady pro posílení polycentrického rozvoje sídelní 
struktury kraje. 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy 
a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování 
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ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací 
činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti 
krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů – 
územní plán vytváří podmínky pro zajištění migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy zejména vymezením skladebných částí ÚSES a neumisťováním žádných 
bariérových míst do dálkového migračního koridoru velkých savců, který územím města 
prochází; v obecné rovině jsou podmínky migrační prostupnosti krajiny posíleny 
důrazem na vymezování nových zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, 
čímž jsou minimalizována rizika vzniku segregované zástavby a vzniku urban sprawl; 
vymezené koridory dopravní a technické infrastruktury jsou umístěny v takovém rozsahu 
lokalitě, aby byly minimalizovány jejich fragmentační vlivy na krajinu (a vlivy na migrační 
prostupnost). 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 
přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 
předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 
potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení 
území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 
srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 
povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako 
jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu. 

 V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha. 

 Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami. 

 Územní plán navrhuje několik ploch přestavby v území ohroženém potenciálními riziky 
či přírodními katastrofami, přičemž se jedná zejména o plochy ohrožené povodněmi, 
které se nacházejí v záplavovém území řeky Svitavy, avšak vzhledem k tomu, že jde o 
plochy přestavby, nevytváří územní plán nové potenciální bariéry průchodu povodňové 
vlny územím. 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu 
a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních 
městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného i 
soukromého sektoru s veřejností – územní plán k novým zastavitelným plochám úměrně 
navrhuje rozšíření dopravní infrastruktury, jak prostřednictvím vymezení ploch dopravy 
v klidu, tak ploch pro místní komunikace; územním plánem jsou zajištěny potřebné 
plochy pro rozšíření dopravní infrastruktury tak, aby byla zlepšena dopravní dostupnost 
nově vymezených zastavitelných ploch pro bydlení, čímž jsou vytvořeny podmínky pro 
zkvalitnění kvality života obyvatel v řešeném území. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné – stávající koncepce dopravní infrastruktury 
je územním plánem stabilizována a územní plán ji doplňuje návrhem plochy pro realizaci 
parkoviště spolu s koridorem veřejné dopravní infrastruktury pro vymístění cyklostezky 
mimo silnici; stezky pro chodce a chodníky lze realizovat v plochách dopravy silniční, v 
plochách veřejných prostranství i v dalších plochách s rozdílným způsobem využití v 
rámci jejich přípustného využití – to se týká i ploch v nezastavěném území.  
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Specifické oblasti 

(75b) SOB9 Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem 

PÚR stanovuje kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území, které je nutno dodržovat 
při rozhodování a posuzování záměrů v území ve všech specifických oblastech: 

a) podporu přirozeného vodního režimu v krajině 

Územní plán svým řešením neumisťuje do krajiny takové záměry (jako jsou plochy 
meliorací či rozsáhlé plochy půdy bez vegetačního krytu), které by působily negativně na 
přirozený vodní režim a u nichž by hrozilo riziko vzniku drah soustředného odtoku. 
V nezastavěném území územní plán stabilizuje zelené plochy stanovení podmínek využití 
ploch s rozdílným způsobem využití. Tím jsou vytvářeny podmínky pro zachování 
stávajících kvalit krajiny a jejího přirozeného vodního režimu.  

b) posilování odolnosti a rozvoj vodních zdrojů 

Územní plán nemění koncepci zásobování vodou v řešeném území, když je město 
zásobováno ze samostatného vodovodu Adamov, jehož zdroji je jímací území Adamov. 
Aktuálně nejsou navrhovány nové vodovody, avšak v obecné rovině je jejich umisťování 
možné především do ploch technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční a do ploch 
veřejných prostranství, v případě potřeby pak i do jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití v rámci jejich přípustného využití. 

c) zajištění rovnováhy mezi užíváním vodních zdrojů a jejich přirozenou obnovitelností 

V řešeném území se nachází jímací zářezy pro samostatný vodovod Adamov a rovnováhu 
mezi užíváním vodních zdrojů a jejich přirozenou obnovitelností zajišťuje územní plán 
prostřednictvím nevymezování nových vodovodních řadů a nevymezováním rozsáhlých 
ploch pro takové záměry, které by výrazně zvýšily nároky na vodu v území. 

V nezastavěném území územní plán stabilizuje zelené plochy prostřednictvím stanovení 
podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití, čímž jsou vytvářeny podmínky pro 
zachování stávajících kvalit krajiny a jejího přirozeného vodního režimu. 

d) účinné snižování a odstraňování znečištění vody z plošných i bodových zdrojů znečištění, které 
omezují využívání povrchových a podzemních vod 

Územní plán nenavrhuje nové potenciální významné plošné či bodové zdroje znečištění, 
které by mohly omezit využívání povrchových a podzemních vod, jelikož nejsou 
navrhovány plochy pro takové aktivity, které by měly potenciál pro to, aby byly zdroji 
znečištění. 

e)  rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro zabezpečení požadavků na dodávky vody 
v proměnlivých hydrologických podmínkách (zejm. při nedostatku srážek, zmenšení průtoků ve 
vodních tocích, poklesu vody v půdě a poklesu hladiny podzemních vod) 

Územní plán nemění koncepci zásobování vodou v řešeném území, když je město 
zásobováno ze samostatného vodovodu Adamov, jehož zdroji je jímací území Adamov.  

Nové vodovody a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo 
zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch 
technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční a do ploch veřejných prostranství, v 
případě potřeby pak i do jiných ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich 
přípustného využití. 

f) bránit zhoršování stavu vodních útvarů, úbytku mokřadů, větrné a vodní erozi půdy, degradaci a 
desertifikaci půdy 

Územní plán vymezuje vodní útvary jako stabilizované plochy vodních toků a ploch – W, 
které stanovením podmínek využití vytvářejí podmínky pro jejich zachování. V řešeném 
území se vyskytují erozně ohrožené plochy, ať už vodní či větrnou erozí, převážná většina 
těchto ploch je vymezena v rámci zastavěného území a nejsou využívány pro intenzivní 
zemědělskou činnost, která by zvyšovala riziko ztráty půdního pokryvu a erozního odnosu 
půdy. 
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g) prohloubení koordinace územního plánování, krajinného plánování, vodohospodářského 
plánování a pozemkových úprav 

Územní plán zkoordinoval poznatky a doporučení jednotlivých jmenovaných oborů. 

h) rozvoj zelené infrastruktury v zastavěném a nezastavěném území obcí a následnou péči o ní 

Územní plán pro zajištění zelené infrastruktury navrhuje plochy veřejných prostranství – 
plochy veřejné zeleně, plochy přírodní, plochy zeleně ochranné a izolační a plochy lesní.  

PÚR stanovuje úkoly pro územní plánování, které je nutno plnit při zpracování územně plánovací 
dokumentace ve všech specifických oblastech: 

V rámci územně plánovací činnosti kraje a koordinace územně plánovací činnosti obcí: 

a) vytvářet územní podmínky pro podporu přirozeného vodního režimu v krajině a zvyšování jejích 
retenčních a akumulačních vlastností, zejm. vytvářením územních podmínek pro vznik a 
zachování odolné stabilní vyvážené pestré a členité krajiny, tj. krajiny s vhodným poměrem 
ploch lesů, mezí, luk, vodních ploch a vodních toků (zejména neregulované vodní toky s 
doprovodnou zelení), cestní sítě (s doprovodnou zelení), a orné půdy (zejm. velké plochy orné 
půdy rozčleněné mezemi, cestní sítí, vsakovacími travními pruhy) 

Územní plán svým řešením neumisťuje do krajiny takové záměry (jako jsou plochy 
meliorací či rozsáhlé plochy půdy bez vegetačního krytu), které by působily negativně 
na přirozený vodní režim a u nichž by hrozilo riziko vzniku drah soustředného odtoku. 
Zajištění vhodného poměru lesů, mezí a luk je zajištěno vymezením stabilizovaných 
ploch s rozdílným způsobem využití pro tyto jednotlivé druhy land-use.  

b) vytvářet územní podmínky pro revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv a pro obnovu ostatních 
vodních prvků v krajině 

Územní plán vymezuje vodní útvary jako stabilizované plochy vodních toků a ploch – W, 
které stanovením podmínek využití vytvářejí podmínky pro jejich zachování.  

Podmínky pro revitalizaci a renaturaci toků nejsou podmínkami využití specifikovány a 
nejsou tedy znemožněny. Mimo plochy vodní a vodohospodářské není v krajině 
v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona vyloučeno umisťování staveb, zařízení a 
jiných opatření vodní hospodářství. 

c) vytvářet územní podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, 
tj. dbát na dostatek ploch sídelní zeleně a vodních ploch určených pro zadržování a zasakování 
vody 

Územní plán podmínky pro hospodaření se srážkovými vodami posiluje zejména 
navržením ploch zeleně a ploch veřejných prostranství – ploch veřejné zeleně, které 
zajišťují v zastavěném území plochy schopné zasakování dešťových vod a které mají 
potenciál zpomalovat povrchový odtok.  

d) vytvářet územní podmínky pro zvyšování odolnosti půdy vůči větrné a vodní erozi, zejm. 
zatravněním a zakládáním a udržováním dalších protierozních prvků, např. větrolamů, mezí, 
zasakovacích pásů a příkopů 

Územní plán neznemožňuje umisťování protierozních opatření do nezastavěného území, 
jelikož v krajině není v souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona vyloučeno umisťování 
staveb, zařízení a jiných opatření pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních 
katastrof a pro odstraňování jejich důsledků. 

e) vytvářet územní podmínky pro rozvoj a údržbu vodohospodářské infrastruktury, pro 
zabezpečení požadavků na dodávky vody v období nepříznivých hydrologických podmínek, 
zejm. pro infrastrukturu k zajištění dodávek vody z oblastí s příznivější vodohospodářskou 
situací a s ohledem na místní podmínky pro budování nových zejm. povrchových zdrojů vody 

Územní plán nemění koncepci zásobování vodou v řešeném území, když je město 
zásobováno ze samostatného vodovodu Adamov, jehož zdroji je jímací území Adamov.  

Nové vodovody a s nimi provozně související zařízení doplňující stávající síť nebo 
zajišťující napojení zastavitelných ploch je možné umísťovat především do ploch 
technické infrastruktury, do ploch dopravy silniční a do ploch veřejných prostranství, 
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v případě potřeby pak i do jiných ploch s rozdílným způsobem využití v rámci jejich 
přípustného využití. 

f) pro řešení problematiky sucha, zejm. tak jak je specifikováno výše v písm. a) až e) (příp. 
navrhovat i další vhodná opatření pro obnovu přirozeného vodního režimu v krajině) využívat 
zejména územní studie krajiny. 

Řešené území se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, která má 
zpracovánu územní studii krajiny a navržené rámcové podmínky a doporučení pro 
opatření v území jsou územním plánem zaznamenán. Územní plán v rámci podmínek 
využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití návrhy z územní studie krajiny 
reflektuje. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze tedy konstatovat, že platný územní plán je v souladu 
s Politikou územního rozvoje České republiky v úplném znění závazném od 1. 9. 2021. 

Vlastní změna územního plánu byla prověřena z hlediska souladu s Politikou územního rozvoje České 
republiky v úplném znění závazném od 1. 9. 2021 s tímto výsledkem: 

Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území 

Výše uvedeného předmětu změny územního plánu se týkají tyto priority, respektive jejich vybrané části: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 
urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 
atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 
rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 
ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 
krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 
přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 
přírodní a užitné hodnoty – změna územního plánu byla zpracována s ohledem na přírodní 
limity rozvoje území, zejména chráněnou krajinnou oblast Moravský kras a 
stejnojmennou evropsky významnou lokalitu sítě NATURA 2000, do které sice zasahuje 
návrhová plocha dopravy v klidu, avšak tento fakt je kompenzován dvojím způsobem, 
jednak samotným umístěním, kdy je plocha lokalizována na okraji EVL a lesního celku, 
dále je negativní dopad kompenzován vymezením plochy veřejné zeleně mezi ulicemi 
Neumannovou a Fibichovou, která se taktéž nachází v EVL a vytváří podmínky pro 
zachování podobné rozlohy EVL na pozemcích se zelení; změnou územního plánu byly 
respektovány i oblasti krajinného rázu Údolí Svitavy a Povodí Křtinského potoka; 
předmět změny nezasahuje do vymezených oblastí ochrany přírody a krajiny, nenachází 
se ani v konfliktu se skladebnými částmi ÚSES (konflikt návrhového koridoru celostátní 
železniční tratě KD3 s RBK 363 je marginální, jelikož v dané části území vede trať tunelem 
a nenaruší tedy funkčnost biokoridoru); změnové lokality se nachází dostatečné 
vzdálenosti od nemovitých kulturních památek jako jsou například farní kostel sv. 
Barbory, areál hřbitova nebo dělnické domy. 

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s 
negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k 
segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací 
činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její /úrovně – 
změna územního plánu navrhuje plochu přestavby pro občanské vybavení, čímž jsou 
posilovány předpoklady pro posílení obslužné funkce v území a tím pádem posílení 
soudržnosti společenství obyvatel v území; v obecné rovině jsou požadavky na 
předcházení prostorově sociální segregaci řešeny tím, že všechny předměty změny 
územního plánu jsou umístěny v zastavěném území či v návaznosti na něj, což slouží 
jako prevence rizika sociální segregace v území. 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 
komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 
důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 
ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 
os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR – změna územního plánu zkráceným postupem 
byla schválena na zasedání zastupitelstva města Adamov dne 28. 2. 2022 (č.j. 
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MeÚ/0820/22/Taj) a obsah změny je dán II. Zprávou o uplatňování Územního plánu 
Adamov, jenž stanovuje Pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu v rozsahu 
zadání změn; dokumentace byla zpracována v souladu s nadřazenou dokumentací, 
nejedná se tudíž o záměry, u kterých by hrozilo uplatňování jednostranných hledisek a 
požadavků. 

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields 
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné 
území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území 
(zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její 
fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné 
rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území – změna 
územního plánu vymezuje plochu přestavby OM55, která vytváří podmínky pro přestavbu 
stávajícího areálu výroby směrem k obslužnému využití a svým umístěním v zastavěném 
území a napojením na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu plocha zajišťuje 
úspornost pro veřejné rozpočty; obdobně vymezení plochy DP54 sleduje výše popsaná 
kritéria a svým umístěním v návaznosti na zastavěné území a místní komunikaci vytváří 
předpoklady pro zajištění úsporného řešení s ohledu na veřejné rozpočty. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 
a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické 
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to 
z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Zmírňovat vystavení městských 
oblastí nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 
obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. Zároveň 
však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup 
od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto způsobem 
důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému nežádoucímu 
působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti 
budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků) – změna územního 
plánu vytváří vymezením plochy DP54 podmínky pro zlepšení a zkvalitnění dopravní 
infrastruktury v řešeném území, když umožňuje realizaci parkovacích stání v lokalitě, kde 
je nedostatek parkovacích míst, což umožní zlepšení situace s dopravou v klidu v lokalitě 
Ptačina; svým umístěním v návaznosti na zastavěné území a okolo účelové komunikace 
nevzniká vymezením plochy riziko výrazných negativních dopadů na prostupnost krajiny 
a její fragmentaci, zásah do EVL soustavy NATURA 2000 je omezen umístěním záměru 
na okraji EV a současně je kompenzován vymezením plochy veřejné zeleně mezi ulicemi 
Neumannovou a Fibichovou; změna územního plánu dále zlepšuje předpoklady pro lepší 
dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury vymezením koridoru celostátní 
železniční trati KD3 pro optimalizaci stávající železniční trati procházející řešeným 
územím s cílem vytvoření podmínek pro zvýšení kvality cestování na této trati. 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní 
infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v 
souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí 
a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou infrastrukturou přímo 
podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a 
bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to 
vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, 
cyklistickou) – změna územního plánu vytváří vymezením koridoru celostátní železniční 
trati podmínky pro zlepšování dostupnosti území veřejnou dopravou, jelikož jeho 
vymezení umožňuje optimalizaci celostátní železniční trati a zvýšení kvality cestování na 
této trati. 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky pro 
upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat 
plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 
hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 
vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 
poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 
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vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 
doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné – změna územního plánu vymezuje koridor 
celostátní železniční trati a s ohledem na účel jeho vymezení, jímž je optimalizace 
stávající železniční trati a zvýšení kvality cestování na této trati, přispívá koridor ke 
zvýšení efektivity integrovaných dopravních systémů. 

Rozvojové oblasti a rozvojové osy 

Město Adamov se nachází v rozvojové oblasti republikového významu OB3 – Metropolitní oblast Brno. 
Úkoly pro územní plánovaní se netýkají předmětu změny. 

Specifické oblasti 

Město Adamov se nachází ve specifické oblasti SOB9 – specifická oblast, ve které se projevuje aktuální 
problém ohrožení území suchem. Soulad územního plánu s kritérii a podmínkami pro rozhodování o 
změnách v území a s úkoly pro územní plánování je vyhodnocen výše v této kapitole, předmětu změny 
územního plánu se žádné kritéria, podmínky a úkoly netýkají. 

Koridory a plochy dopravní infrastruktury 

Správní území města Adamov nezasahuje do žádného koridoru nebo plochy dopravní infastruktury. 

Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

Správní území města Adamov nezasahuje do žádného koridoru nebo plochy technické infastruktury a 
souvisejících rozvojových záměrů 

Další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro územní plánování 

Města Adamov se netýkají žádné úkoly další úkoly pro ministerstva, jiné ústřední správní úřady a pro 
územní plánování. 

2.2. Soulad s územním rozvojovým plánem 
Územní rozvojový plán dosud nebyl vydán. 

2.3. Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK) byly vydány usnesením zastupitelstva 
Jihomoravského kraje dne 5. 10. 2016 formou opatření obecné povahy a nabyly účinnosti 3. 11. 2016. 
Dne 31. 10. 2020 nabyly účinnosti Aktualizace č. 1 a 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
Soulad Územního plánu Adamov s touto Aktualizací byl vyhodnocen v rámci zpracování změny Ad16. 

Vlastní změna územního plánu byla prověřena z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 (úplné znění) s tímto výsledkem: 

kapitola A – priority územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje 
území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 

2)  Nástroji  územního  plánování  podporovat  snížení  územních  disparit  rozvoje  částí  kraje 
eliminací příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho 
periferními, respektive venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického 
rozvoje kraje, stabilizace jeho populace a sídelní struktury – správní území města Adamov je 
zařazeno do rozvojové oblasti OB3, tudíž do jádra kraje; není zde nutné vytvářet 
podmínky pro eliminaci rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem 
kraje a jeho periferními částmi. 

(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a 
mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších 
významných center osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba:  

 b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení 
s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce – 
změna územního plánu vymezením koridoru celostátní železniční trati vytváří 
podmínky pro posílení vazeb mezi centry osídlení a pro podporu formování 
kooperačních územních vztahů díky optimalizaci a zkvalitnění železniční trati. 
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(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 
urbanizace (zejména v území metropolitní rozvojové oblasti Brno), v koordinaci s obyvateli a 
dalšími uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, hospodářský 
rozvoj i životní úroveň obyvatel – vzhledem ke specifickým podmínkách není Adamov 
ohrožen urbanizací, město je obklopeno lesy a postrádá možnost dalšího plošného 
rozvoje; změna územního plánu navrhuje plochu přestavby OM55 umístěnou 
v zastavěném území, čímž je minimalizována další urbanizace, naopak zastavitelná 
plocha DP54 urbanizaci částečně zvyšuje, když vytváří podmínky pro výstavbu nových 
parkovacích stání v lokalitě Ptačina, avšak jedná se o záměr s malou intenzitou využití a 
díky okrajové poloze nevytváří výrazné dopady na okolní lesní celky a evropsky 
významnou lokalitu soustavy NATURA 2000, protože vymezení plochy pro parkovací 
stání je kompenzováno novou plochou veřejné zeleně mezi ulicemi Neumannovou a 
Fibichovou. 

(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních 
koridorů. Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení 
Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony – změna územního 
plánu vymezením koridoru celostátní železniční trati vytváří předpoklady pro zajištění 
kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje zejména s okolními 
kraji, když je předmětný koridor vymezen pro optimalizaci železniční trati č. 260 Brno – 
Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová). 

(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním 
systémem a individuální dopravou. Dbát zvláště na: 

 b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní i 
rekreační využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě – změna územního plánu 
vytváří podmínky pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury vymezením koridoru 
celostátní železniční tratě KD3, jenž je určen pro optimalizaci železniční trati č. 260 Brno 
– Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová). 

(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje – změna 
územního plánu byla zpracována s ohledem na přírodní hodnoty území, zejména 
chráněnou krajinnou oblast Moravský kras a stejnojmennou evropsky významnou 
lokalitu sítě NATURA 2000, do které sice zasahuje návrhová plocha dopravy v klidu, 
avšak tento fakt je kompenzován dvojím způsobem, jednak samotným umístěním, kdy je 
plocha lokalizována na okraji EVL a lesního celku, dále je negativní dopad kompenzován 
vymezením plochy veřejné zeleně mezi ulicemi Neumannovou a Fibichovou, změnou 
územního plánu byly respektovány oblasti krajinného rázu Údolí Svitavy a Povodí 
Křtinského potoka; předmět změny nezasahuje do vymezených oblastí ochrany přírody 
a krajiny, nenachází se ani v konfliktu se skladebnými částmi ÚSES (konflikt návrhového 
koridoru celostátní železniční tratě KD3 s RBK 363 je marginální, jelikož v dané části 
území vede trať tunelem a nenaruší tedy funkčnost biokoridoru); změnové lokality se 
nachází dostatečné vzdálenosti od kulturních a civilizačních hodnot, které jsou 
představovány například v podobě nemovitých kulturních památek farní kostel sv. 
Barbory, areál hřbitova nebo dělnické domy; změna územního plánu nenaruší ani 
specifický „génius loci“ Adamova, jelikož do řešeného území neumisťuje žádné záměry, 
které by negativně ovlivnily charakteristickou strukturu zástavby na strmých svazích nad 
sevřeným údolím řeky Svitavy. 

Kapitola B – zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního 
rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahuj 
í území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) – město Adamov spadá 
rozvojové oblasti OB3, předmětu změny se netýká žádný z úkolů pro územní plánování. 

Kapitola C – zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu – netýká se řešeného území. 

Kapitola D – zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního 



12 
 

systému ekologické stability – předmět změny územního plánu nemá vliv na žádný z koridorů 
vymezených nadřazenou územně plánovací dokumentací a z toho důvodu neřeší úkoly pro 
územní plánování stanovené v ZÚR JMK. 

Do správního území města Adamov zasahují tyto plochy a koridory nadmístního, resp. republikového 
významu: 

 Koridor celostátní železniční trati DZ12 – trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká 
Třebová), optimalizace 

 Dálkový cyklistický koridor Eurovelo 9 

 Mezinárodní cyklistický koridor Jantarová stezka 

 Krajská síť cyklistických koridorů  

 Adamov – Býčí skála – Jedovnice 

 Brno – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice (– Svitavy – Česká Třebová – Ústí nad 
Orlicí) 

Změna územního plánu vymezuje a zpřesňuje koridor DZ12 ze ZÚR jako koridor celostátní 
železniční trati KD3, ostatní koridory nebyly změnou dotčeny. ZÚR JMK zmiňují pro Adamov 
krajský cyklistický koridor Troubsko – Brno, Bystrc – Brno, Mokrá Hora – Brno, Soběšice – 
Adamov – Bílovice nad Svitavou – Brno, Líšeň – Šlapanice avšak dle Koncepce rozvoje cyklistiky 
v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 není směr propojení přes Adamov uvažován a proto 
není tento koridor obsažen ve výčtu. 

Do správního území města Adamov zasahují tyto skladebné části nadregionálního a regionálního 
ÚSES:  

 Nadregionální biocentrum NRBC 31 Josefské údolí  

 Nadregionální biokoridor K 129 MB 

 Nadregionální biokoridor K 129 MH 

 Regionální biocentrum RBC 363 Jelení skok 

 Regionální biokoridor RK 1468A  

 Regionální biokoridor RK 1468B 

 Regionální biokoridor RK 1468C 

Předmět změny územního plánu nezasahuje do žádné skladebné části nadregionálního či 
regionálního ÚSES. 

Kapitola E – upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje 

E.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Požadavky na uspořádání a využití území ani úkoly pro územní plánování se netýkají předmětu 
změny územního plánu, nejsou ovlivňovány územní podmínky pro šetrné formy využívání území, 
nejsou taktéž ovlivňovány podmínky pro zvyšování retenční schopnosti území a vzhledem 
k absenci aktivní těžby surovin v řešeném území nejsou řešeny ani podmínky pro rekultivaci 
ploch po těžbě. 

Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje. 

Požadavky na uspořádání a využití území jsou územním plánem a změnou územního plánu plněny 
takto: 

 b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla) – změna 
územního plánu nenarušuje specifickou atmosféru, tzv. „génia loci“, kterou vytváří 
kombinace výrobních areálů v údolní poloze u řeky Svitavy s obytnou zástavbou 
umístěnou většinou na strmých okolních svazích; předmětem změny je vymezení plochy 
přestavby a vymezení zastavitelné plochy pro dopravu v klidu, oba tyto záměry 
nepředstavují riziko narušení výše popsaného „génia loci“ a narušení urbanistických 
kvalit sídla. 
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Úkoly pro územní plánování nejsou změnou územního plánu Ad16 dotčeny, jelikož předmět 
změny nemá vliv a dopad ani na jeden z úkolů vymezených v ZÚR JMK, když změnou nejsou 
upravovány podmínky pro udržitelné formy cestovního ruchu a ani nejsou ovlivňovány 
podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu. 

Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje. 

Požadavky na uspořádání a využití území jsou územním plánem a změnou územního plánu plněny 
takto: 

 a) Podporovat rozvoj center osídlení – změna Ad16 vymezuje plochu přestavby OM55 pro 
komerční zařízení malá a střední, čímž je podpořen rozvoj centra osídlení z hlediska 
obslužného, když jsou vytvářeny podmínky pro zvýšení nabídky služeb ve městě 
Adamov. 

Úkoly pro územní plánování jsou změnou územního plánu plněny takto: 

 a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou – změna územního 
plánu vymezuje koridor celostátní železniční trati KD3, jenž je určen pro optimalizaci trati 
č. 260 a jeho vymezením jsou v území vytvořeny podmínky pro zkvalitnění obsluhy území 
veřejnou infrastrukturou. 

Kapitola F – stanovení cílových kvalit krajiny včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení 

Správní území města Adamov spadá do těchto krajinných typů: 

 24 – Bílovicko-ostrovský 

 27 – Hořicko-soběšický 

24 – krajinný typ Bílovicko-ostrovský  

Požadavky na uspořádání a využití území nejsou řešením změny územního plánu dotčeny, jelikož 
předmět změny jakýmkoliv způsobem neovlivňuje tyto požadavky, když změnou ÚP nejsou řešena 
opatření pro zachování stávajícího lesnatého charakteru území, nejsou řešena opatření pro začleňování 
rekreačních aktivit do krajiny, stejně tak neřeší změna ÚP opatření k ochraně volné krajiny a řešeno 
není ani členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně. 

Předmět změny územního plánu nenaplňuje žádný z úkolů pro územní plánování stanovený v ZÚR JMK 
a proto tyto nejsou změnami řešeny; tudíž nejsou řešeny podmínky pro ochranu přírodních a krajinných 
hodnot, nejsou řešeny podmínky pro začleňování rekreačních aktivit do krajiny, nejsou řešeny podmínky 
pro ekologicky významné segmenty krajiny, nejsou řešeny podmínky pro budování nástupních míst pro 
rekreační a turistické funkce území a nejsou řešeny podmínky pro ochranu území před neúměrnou 
zástavbou objekty individuální rekreace. 

27 – krajinný typ Hořicko-soběšický 

Požadavky na uspořádání a využití území nejsou řešením změny územního plánu dotčeny, jelikož 
předmět změny jakýmkoliv způsobem neovlivňuje tyto požadavky, když změnou ÚP nejsou řešena 
opatření k zachování krajiny s pestrou strukturou využití území a není řešena podpora opatření 
k podpoře měkkých forem rekreace. 

Předmět změny územního plánu nenaplňuje žádný z úkolů pro územní plánování stanovený v ZÚR 
JMK, z čehož nejsou změnou ÚP řešeny územní podmínky pro zlepšení rekreační kvality prostředí 

Kapitola G – vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

Do správního území města Adamov zasahují tyto veřejně prospěšné stavby: 

 DZ12 – trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace – konvenční 
celostátní železniční trať dvojkolejná, částečně trojkolejná 

Změna územního plánu vymezila koridor celostátní železniční trati jako veřejně prospěšnou 
stavbu D15. 

Kapitola H – stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury  
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H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření 

(432)  ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a zobrazených 
ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní 
plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit příslušné plochy a koridory v 
územně plánovací dokumentaci těchto obcí – do správního území města Adamov zasahují tyto 
plochy a koridory: 

 DZ12 – koridor byl změnou územního plánu vymezen jako koridor celostátní železniční 
trati KD3. 

H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního 
významu 

(433)  ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras a 
stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.8. textové části ZÚR JMK, v územně plánovací 
dokumentaci dotčených obcí, a to s ohledem na územně technické podmínky, prostupnost území pro 
nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity – správním územím města Adamov 
procházejí tyto cyklistické trasy: 

 EuroVelo 9 – není změnou územního plánu nijak ovlivněno, návaznost na Babice nad 
Svitavou je zajištěna vedením trasy po silnici II/374. 

 Jantarová stezka – není změnou Ad16 nijak ovlivněno, návaznost na Babice nad Svitavou 
je zajištěna vedením trasy po silnici II/374 

 Krajská síť: 

o Brno – Blansko – Skalice nad Svitavou – Letovice (– Svitavy – Česká Třebová – Ústí 
nad Orlicí) – není změnou Ad16 nijak ovlivněno, návaznost na Olomučany je 
zajištěna vedením trasy po místní komunikaci údolím Svitavy (ulice Hradní), 
návaznost na Babice nad Svitavou je zajištěna vedením trasy po silnici II/374. 

o Adamov – Býčí skála – Jedovnice – není změnou Ad16 nijak ovlivněno, návaznost 
na Olomučany je řešena vedením trasy po silnici III/37445. 

o Troubsko – Brno, Bystrc – Brno, Mokrá Hora – Brno, Soběšice – Adamov – Bílovice 
nad Svitavou – Brno, Líšeň – Šlapanice – dle Koncepce rozvoje cyklistiky 
v Jihomoravském kraji na období 20162023 není směr propojení přes Adamov 
uvažován a koridor je zde uveden pro zajištění souladu s výčtem v nadřazené 
dokumentaci, byť nemá dopad do řešeného území. 

H.3. Požadavky na koordinaci územních rezerv 

(434)  ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 
upřesňování a vymezení územních rezerv, uvedených v kap. D.4. textové části ZÚR JMK a zobrazených 
ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní 
plánování ZÚR JMK ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní rezervy pro příslušné 
plochy a koridory v územně plánovací dokumentaci – do správního území města Adamov nezasahují 
žádné územní rezervy. 

H.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

(435)  ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci níže uvedených záměrů 
dopravní a technické infrastruktury, nacházejících se v administrativním území jedné obce, v územně 
plánovací dokumentaci dotčené obce, a to s ohledem na celkovou koncepci dopravní a technické 
infrastruktury a širší návaznosti na nadřazenou dopravní a technickou síť – ve správním území města 
Adamov nejsou ZÚR JMK vymezeny žádné záměry dopravní a technické infrastruktury 
nacházející se na území jedné obce 

Kapitola I – vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií 

Do správního území města Adamova nezasahují žádné plochy nebo koridory, ve kterých se 
ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 
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Kapitola J – vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje 
podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační 
plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 

Do správního území města Adamova nezasahují žádné plochy nebo koridory, ve kterých je 
pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich 
využití. 

2.4. Soulad s dalšími koncepčními dokumenty 

Územní studie krajiny SO ORP Blansko, 2019 

Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností, zpracovaná v roce 2019 
společností AQUATIS je zpracována ve dvou částech – analytické a návrhové. Návrhová část studie 
rozčleňuje zájmové území do 30 individuálních krajinných jednotek – krajinných okrsků odrážející 
jedinečnost dílčích částí zájmového území. Tyto jednotky dále na základě příbuznosti sdružuje do 
„skupin“, pro které stanovuje cílové vize krajiny. Cílovou vizi formulují „zásady utváření krajiny – využití 
a podpora potenciálu území“, spolu s „požadavky na základní způsoby využití území“ (zemědělství, 
lesnictví, vodní hospodářství, urbanizace, infrastruktura, rekreace a cestovní ruch). Na cílovou vizi 
krajiny navazuje návrh rámcových podmínek a doporučení pro opatření v území, které rozvádí detaily 
požadavků na jevy v jednotlivých krajinných okrscích. Cílové charakteristiky jsou stanoveny také v ZÚR 
Jihomoravského kraje na základě vymezení typů krajin podle stanovených cílových charakteristik. 
Územní studie tento přístup rozpracovává v detailnějším měřítku, na základě, kterého pak přístup 
k utváření specifických částí území definuje. Dle územní studie krajiny se na katastrálním území 
Adamova vyskytují tři vymezené krajinné okrsky – Adamovské údolí, Adamovské lesy a Svitavské údolí. 
Konkrétní opatření pro zachování hlavních charakteristik jednotlivých okrsků ze studie 
nevyplývají a proto nebyly ani v konkrétní rovině zapracovány do územního plánu, jenž 
respektuje obecné požadavky na ochranu krajiny SO ORP Blansko. 

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

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

3.1. Soulad s cíli územního plánování dle § 18 stavebního zákona 
(1) Cílem územního plánování je 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 – změna územního plánu 
nemá na vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj negativní vliv, 
když jsou podmínky pro soudržnost společenství obyvatel posilovány vymezením 
zastavitelné plochy dopravy v klidu DP54 a vymezením plochy přestavby pro komerční 
zařízení malá a střední, která současně působí pozitivně i na podmínky pro hospodářský 
rozvoj; ostatní složky nejsou změnou územního negativně ovlivněny. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 
prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje 
společenský a hospodářský potenciál rozvoje – změna územního plánu vymezila 
zastavitelnou plochu, plochu přestavby a koridor pro optimalizaci celostátní železniční 
trati a tímto zajistila posílení předpokladů pro komplexní řešení účelného využití a 
prostorového uspořádání území, když jsou změnou řešeny takové záměry, které vytvářejí 
podmínky pro komplexní rozvoj řešeného území a naplněním obsahu změny dojde 
k podpoře jeho účelnějšího využití. 

(3)  Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé 
záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu 
veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů – změna 
územního plánu zkoordinovala veřejné i soukromé zájmy v souladu s  II. Zprávou o 
uplatňování Územního plánu Adamov, která v kapitole 5 obsahuje Pokyny pro zpracování 
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návrhů změn územního plánu; soulad s ochranou veřejných zájmů vyplývajících ze 
zvláštních právních předpisů je popsán v kap. 5.1. 

(4)  Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání 
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem 
na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území – změna územního plánu řeší 
záměry, které jsou umístěny v zastavěném území nebo v návaznosti na něj a nehrozí tak 
riziko vzniku rozptýlené zástavby či sídelní kaše; nové zastavitelné plochy jsou 
umisťovány s ohledem na stávající architektonické a archeologické dědictví jako 
například kostel sv. Barbory se Světelským oltářem či hřbitov s objekty zapsanými jako 
nemovité kulturní památky, čímž jsou minimalizovány dopady na kulturní hodnoty území; 
umístění změnových lokalit stejně tak minimalizuje v nejvyšší možné míře dopady na 
přírodní hodnoty, když nejsou negativně zasaženy CHKO Moravský kras či skladebné 
části ÚSES, byť zejména vymezení plochy DP54 zasahuje okrajově do lokality soustavy 
NATURA 2000 (které je však kompenzováno) a do ploch lesa. 

(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná 
opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu 
přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové 
komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 
jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 
pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, 
ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u 
uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které 
s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat 
v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně 
nevylučuje – změna územního plánu se nezabývala podmínkami výstavby 
v nezastavěném území. 

(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který 
neznemožní jejich dosavadní užívání – netýká se města Adamov. 

3.2. Soulad s úkoly územního plánování dle § 19 stavebního zákona 
a) Zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty – změna 

územního plánu byla zpracována s ohledem na přírodní limity rozvoje území jako 
například CHKO Moravský kraj, jenž není záměry řešenými změnou územního plánu 
dotčen; změna má dopad na prvky soustavy NATURA 2000 a oblast krajinného rázu údolí 
řeky Svitavy, konkrétně mají do těchto přírodních hodnot průmět zastavitelná plocha 
DP54 a koridor pro optimalizaci celostátní železniční tratě, avšak v případě plochy DP54 
je negativní dopad kompenzován dvojím způsobem, jednak samotným umístěním, kdy je 
plocha lokalizována na okraji EVL a lesního celku, dále je negativní dopad kompenzován 
vymezením plochy veřejné zeleně mezi ulicemi Neumannovou a Fibichovou, v případě 
železniční trati se jedná o optimalizaci a nelze u ní předpokládat rozšíření trati mimo 
stávající těleso, čímž jsou negativní dopady taktéž snižovány; záměry řešené změnu 
nemají negativní dopad na hlavní kulturní hodnoty města jako je kostel sv. Barbory se 
Světelským oltářem, území s archeologickými nálezy či hřbitov s objekty zapsanými jako 
nemovité kulturní památky, které se nacházejí dostatečně daleko od změnových lokalit; 
změnou územního plánu nejsou narušeny ani civilizační hodnoty mezi které lze počítat 
jedinečnou urbanistickou strukturu města a jeho „genius loci“, jenž není nekoncepčně 
narušen a je zachován. 

b) Stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území – změna územního plánu nezměnila koncepci rozvoje území včetně 
urbanistické koncepce, jak je stanovena v platném ÚP; záměry řešené změnou nebyly 
navrženy v blízkosti hlavních kulturních hodnot města. 

c) Prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 
přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou 
stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání – změna územního 
plánu vymezuje záměry v návaznosti na zastavěné území a stávající veřejnou dopravní a 
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technickou infrastrukturu; nejsou navrhovány takové záměry, které by negativně 
ovlivnily veřejné zdraví či životní prostředí, vymezením koridoru pro optimalizaci 
železniční dráhy jsou vytvářeny podmínky pro kvalitativní zlepšení železniční dopravy 
jako módu dopravy šetrného k životnímu prostředí. 

d) Stanovit urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 
uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a 
veřejných prostranství – umístění a ztvárnění jednotlivých staveb není v kompetenci 
územního plánu, který dle § 43 odst. 3 stavebního zákona nesmí obsahovat podrobnosti 
náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutím, což 
stanovení architektonických a estetických požadavků je.  

e) Stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 
staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území 
– požadavky byly stanoveny v platném územním plánu v podmínkách využití 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, změna územního plánu podmínky 
nezměnila, pouze doplnila navrženou plochu přestavby do výčtu ploch s určitým typem 
nepřípustného využití. 

f) Stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) – navržené řešení neumožňuje etapizaci. 

g) Vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro 
odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem – změna územního 
plánu nezhoršila podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 
a pro odstraňování jejich důsledků, jak jsou stanoveny v platném územním plánu. 

h) Vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn – – město 
Adamov je typické existencí velkých výrobních areálů, v platném územním plánu jsou 
tyto plochy stabilizovány, změnou ÚP nebylo nutné řešit jejich další rozvoj, město se 
navíc nenachází v hospodářsky problémovém regionu. 

i) Stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj 
rekreace a cestovního ruchu – základní podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury 
jsou stanoveny v platném územním plánu, požadavky se netýkají změny územního plánu. 

j) Prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 
rozpočtů na změny v území – změna územního plánu vytvořila podmínky pro hospodárné 
vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů vymezením zastavitelné plochy 
v návaznosti na zastavěné území a vymezením plochy přestavby, která umožní vhodnější 
využití stávajícího areálu, jenž má zajištěno napojení na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

k) Vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany – předmětem změny územního plánu 
nebyla tvorba podmínek pro zajištění civilní ochrany. 

l) Určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území – předmětem změny 
územního plánu nebylo určení nutných asanačních, rekonstrukčních a rekultivačních 
zásahů do území. 

m) Vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy 
záměrů na území a navrhnout kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví 
jinak – změna územního plánu respektuje podmínky pro ochranu území stanovené ve 
zvláštních právních předpisech, viz kapitolu 5.1. 

n) Regulovat rozsah ploch pro využití přírodních zdrojů – netýká se předmětu změny územního 
plánu.  

o) Uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie 
a památkové péče – zpracovatelský tým změny územního plánu je veden autorizovaným 
architektem, členy týmu jsou odborníci na ochranu životního prostředí, krajiny i památek. 

4. Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 
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Změna územního plánu byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, v platném znění, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, v platném znění. 

Jedná se především o soulad s těmito ustanoveními: 

 Věcný obsah změny územního plánu odpovídá požadavkům § 43 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, a je obsahově a formálně v souladu s § 13 a 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
v platném znění. 

 Věcný i formální obsah změny územního plánu je v souladu s přílohou č. 7 k vyhlášce 
č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

 Plochy s rozdílným způsobem využití byly vymezeny v souladu s § 3 a 4 vyhlášky č. 501/2006 
Sb., v platném znění. 

5. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení 
rozporů 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

5.1. Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů 
Změna územního plánu je v souladu s požadavky především těchto zvláštních právních předpisů: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

o Změna územního plánu svým řešením zachovává a nezhoršuje podmínky pro 
ochranu povrchových a podzemních vod, není v konfliktu s ochrannými pásmy 
vodních zdrojů a záplavovými územími, jelikož v záplavovém území vymezuje 
pouze plochu přestavby stávajícího areálu a koridor pro optimalizaci celostátní 
železniční trati, nejedná se tedy o záměry, které by vytvářely nové bariéry 
průchodu povodňové vlny. 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu svým řešením respektuje zájmy ochrany přírody a krajiny, 
nedošlo ke změnám ve vymezení územního systému ekologické stability, 
podmínky pro obecnou ochranu genofondu, ochranu dřevin rostoucích mimo les, 
ochranu neživé přírody a ochranu krajinného rázu rovněž nebyly změnou 
územního plánu narušeny. 

 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu respektuje zájmy ochrany ovzduší, nebyly nevymezeny 
žádné plochy pro vyjmenované stacionární zdroje dle přílohy č. 2 k zákonu 
č. 01/2012 Sb. Změna územního plánu je v souladu s Programem zlepšování 
kvality ovzduší zóna Jihovýchod – CZ06Z 2020+, který byl vydán ve Věstníku MŽP 
ze dne 27. 1. 2021 (č.j. MZP/2021/130/65. 

 Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu respektuje zásady ochrany zemědělského půdního 
fondu, řešení územního plánu bylo zpracováno v souladu s ust. § 5 odst. 2 zák. 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění, 
viz kapitolu 14. 

 Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu neovlivňuje svým řešením evidované památkově 
chráněné objekty. 
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 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu lesní zákon respektuje, pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (PUPFL) jsou částečně řešením změny územního plánu dotčeny, avšak 
nedochází k narušení velkých lesních celků, viz kap. 14.2. 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu není v rozporu se zájmy požární ochrany, způsob 
zajištění požární ochrany v území se nemění. 

 Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu nevymezuje žádné nové komunikace, podmínky využití 
stávajících komunikací se nemění. 

 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

o Ve změnových lokalitách se nevyskytují výhradní či jiná ložiska nerostných 
surovin a nejsou evidována žádná chráněná ložisková území ani dobývací 
prostory.  

 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 
(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

o V plochách dotčených změnou územního plánu se nenacházejí přírodní léčivé 
zdroje, zdroje přírodních minerálních vod, přírodní léčebné lázně nebo lázeňská 
místa. 

 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu respektuje zákon o geologických pracích a svým řešením 
neznemožňuje provádění geologických výzkumů a průzkumů; změnová lokalita 
se nachází uvnitř zastavěného území města Oslavany a tudíž se nevyskytuje 
v žádném průzkumném území stanoveném v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

o Změna územního plánu respektuje požadavky týkající se chráněného vnitřního 
prostoru staveb a chráněného venkovního prostoru staveb charakterizovaných 
§30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
a prováděcího předpisu nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací; splnění požadavků bude řešeno v rámci 
územního, resp. stavebního řízení.  

5.2. Soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, 
popřípadě s výsledky řešení rozporů 

Bude doplněno po veřejném projednání.  

5.3. Uvedení důvodů, proč nebyly prováděny mezistátní konzultace 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

V případě územních plánů, u nichž se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je 
nutné uvést proč nebyly mezistátní konzultace prováděny a sdělit, za jakých okolností se mezistátní 
konzultace musejí konat a proč tyto okolnosti nenastaly. Tyto okolnosti nenastanou, pokud 

 ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani v posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti nebyl zjištěn významný vliv na území sousedního 
státu a 

 sousední stát o konzultace sám nepožádá, nebo 
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 pořizovatel ve spolupráci s ústředními správními úřady postupem podle § 50 odst. 4 stavebního 
zákona zašle sousednímu státu návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území, avšak sousední stát o konzultace neprojeví zájem. Pokud „posuzování vlivů na životní 
prostředí přesahujících hranice ČR“ podle ustanovení 

V případě změn Územního plánu Adamov nebyl ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí zjištěn 
významný vliv na území sousedního státu (vyhodnocení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti se nezpracovávalo). Vzhledem k tomu, že řešené území nesousedí 
s žádným jiným státem, tak žádný stát o konzultace sám nepožádal, a z téhož důvodu ani pořizovatel 
ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí nezaslal návrh 
změny územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území příslušným orgánům jiných států. 

6. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí 

Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako dotčený orgán z hlediska zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů uplatnil požadavek na 
vyhodnocení vlivů Změny Ad17, Ad18, Ad19 a Ad20 Územního plánu Adamov na životní prostředí.  

 Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí, část A: 

Ing. arch. Stanislav Kovář CSc., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování 
dokumentací a posudků ve smyslu § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, osvědčení 
č.j. 2019/314/OPV/93 ze dne 1. 6. 1993 

 Zpracovatel vyhodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast NATURA 
2000 dle §45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, část B: 

RNDr. Lukáš Merta, Ph.D., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací 
a posudků ve smyslu §45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění 

 Zpracovatel vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, části C, D, E, F, G: 

Mgr. Radmila Hadlačová 

Výsledky vyhodnocení vlivů na životní prostředí (shrnutí kapitoly A): 

Návrh změn ÚP celkově nepředpokládá vznik závažných negativních vlivů na složky životního prostředí 
ani lidské zdraví. Pozitivní vliv na obyvatelstvo a lidské zdraví představuje zejména vymezení koridoru 
pro železniční dopravu z nadřazené krajské územně plánovací dokumentace a vymezení plochy 
přestavby s komerčním využitím namísto plochy výroby a skladování.    

Mírné negativní vlivy předpokládá návrh změn ÚP v podobě zásahu vymezené plochy pro dopravu 
v klidu do evropsky významné lokality Údolí Svitavy v rámci soustavy NATURA 2000 a do pozemků 
určených k plnění funkcí lesa v totožné lokalitě. Vzhledem k rozsahu významné lokality a lesních 
pozemků v okolí Adamova se jedná pouze o malý plošný zásah, který by bylo možné kompenzovat 
zvýšením ochrany jiných ploch se vzrostlou zelení v rámci EVL a zároveň v rámci zastavěného území 
obce. Další významnější vlivy na ostatní složky životního prostředí a lidského zdraví nebyly zjištěny. 

Při splnění podmínek a opatření daných tímto vyhodnocením lze konstatovat, že návrh změny 
Ad17, Ad18, Ad19 a Ad20 ÚP Adamova nezakládá předpoklad závažných střetů se složkami 
životního prostředí a lidského zdraví, proto lze k předmětné koncepci vydat souhlasné 
stanovisko. 

Výsledky vyhodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast NATURA 2000 
(shrnutí kapitoly B): 

U stanovištního předmětu 9170 EVL Údolí Svitavy byl vyhodnocen vliv změny Ad19 v kategorii mírně 
negativního vlivu. U změn Ad17, Ad18 a Ad20 nebyl nalezen žádný vliv na soustavu Natura 2000. Z toho 
důvodu byla pro Ad19 stanovena tato opatření ke snížení nepříznivých vlivů: 

 Za trvalý zábor lesa pro výstavbu parkovací rampy je po dohodě se zpracovatelem koncepce 
navrženo, aby byla v blízkém okolí na území EVL vyčleněna přiměřeně velká nová plocha 
zeleně. Tím bude do budoucna zamezeno jejímu zastavění. K tomuto účelu byla vybrána plocha 
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o rozloze cca 0,5 ha mezi ulicí Neumannova a Fibichova (viz obr. níže). Plocha je porostlá 
lesem srovnatelné kvality a nachází se na území EVL. 

 Kácení všech dřevin provádět výhradně v mimo vegetační dobu, tedy v období od 1. 11. do 1. 
3. každého roku.  

 V průběhu kácení a následné výstavby nevstupovat technikou do okolních lesních porostů.  

 Při výsadbě nových dřevin v prostoru parkovací rampy preferovat stanovištně původní druhy 
dřevin před exotickými druhy.   

Na základě provedeného posouzení je možno konstatovat, že hodnocená koncepce – Změny 
Ad17, Ad18, Ad19 a Ad20 územního plánu Adamov – nemá při splnění opatření ke snížení 
nepříznivých vlivů významný negativní vliv na předměty ochrany EVL a PO, ani na jejich 
celistvost. 

Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území: 

Shrnutí kapitoly C: 

Změna ÚP vymezuje plochy a koridory, které napomáhají řešit problémy nalezené v řešeném území, 
posilují pozitiva řešeného území a vytváří podmínky pro jeho další rozvoj. Změna ÚP vymezuje jednu 
plochu, která omezuje některá pozitiva řešeného území, ale pouze v takové míře, že není ohrožena 
existence daných pozitiv. 

Změna ÚP vymezuje plochy, kterými jsou eliminovány negativa nalezena v řešeném území, zejména 
co se týče umístění průmyslových areálů podél řeky Svitavy a obecně průmyslového zaměření 
Adamova. 

Shrnutí kapitoly D: 

Nebylo vyhodnoceno, doplňující průzkumy a rozbory nebyly zpracovány. 

Shrnutí kapitoly E: 

Změna územního plánu v rámci svých možností naplnila priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území (resp. zásady a úkoly) obsažené v politice územního rozvoje a v zásadách 
územního rozvoje kraje. 

Změna ÚP především vytvořila podmínky pro lepší dostupnost města vymezením koridoru pro celostátní 
železniční dopravu s napojením na krajské město Brno. Současně vytvořila podmínky pro polycentrický 
rozvoj sídelní struktury vymezením plochy přestavby pro rozvoj jiných ekonomických odvětví než těch 
průmyslových, v Adamově převládajících. Vymezením plochy pro dopravu v klidu zasahuje změna ÚP 
do chráněné evropsky významné lokality soustavy Natura 2000, ale pro minimalizaci jejího vlivu na 
předmět ochrany pouze do jejího okraje při zastavěném území města, čímž by neměla být narušena 
funkčnost dané lokality. 

Závěrečné shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj: 

Podmínky pro příznivé životní prostředí nejsou návrhem změny územního plánu zhoršeny. Dle 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) nebudou mít vymezené zastavitelné plochy a plochy 
přestavby ani koridor dopravní infrastruktury při splnění navržených opatření významný negativní vliv 
na životní prostředí a lidské zdraví.  

Podmínky pro hospodářský rozvoj budou zlepšeny zejména vymezením plochy přestavby pro rozvoj 
malých podniků pro služby a obchod namísto výroby, a dále vymezením koridoru pro celostátní 
železniční dopravu, který vylepší podmínky pro dostupnost nejen krajského města Brna.  

Podmínky soudržnosti společenství obyvatel území budou rovněž zlepšeny zejména vymezením plochy 
pro parkování v klidu na sídlišti Ptačina, kde je s parkováním dlouhodobý problém, a dále vymezením 
koridoru pro celostátní železniční dopravu, který vylepší podmínky pro dostupnost nejen krajského 
města Brna. 

Závěrem lze konstatovat, že návrh Změny Ad 17, Ad18, Ad19 a Ad20 Územního plánu Adamov 
má na vyváženost podmínek udržitelného rozvoje území kladný vliv. Všechny podmínky vykazují 
pozitivní tendence ve srovnatelné míře jak na rozvoj soudržnosti společenství obyvatel území, 
tak na hospodářský rozvoj a rovněž na podmínky pro příznivé životní prostředí. 
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7. Stanovisko krajského úřadu podle § 55b odst. 5 stavebního zákona 

Stanovisko bude doplněno po jeho vydání. 

8. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 55b odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 
podmínky zohledněny nebyly 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

Sdělení bude doplněno po vydání stanoviska. 

9. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 

Zastupitelstvo města Adamov na svém zasedání dne 28. 2. 2022 (č.j. MeÚ/0820/22/Taj) rozhodlo podle 
§ 6 odst. 5 písm. a) a § 55a až § 55c stavebního zákona o pořízení změn územního plánu zkráceným 
postupem. Obsah změn je dán II. Zprávou o uplatňování Územního plánu Adamov, která v kapitole 5 
obsahuje Pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu v rozsahu zadání změn: 

Předmětem změny územního plánu je především vymezení dvou nových ploch, plochy přestavby pro 
komerční zařízení malá a střední v ulici Kolonie a zastavitelné plochy pro dopravu v klidu u sídliště 
Ptačina, která zasahuje do evropsky významné lokality NATURA 2000. Pro snížení nepříznivých vlivů 
na tuto lokalitu byla provedena změna využití části stabilizované plochy bydlení hromadného na sídlišti 
Ptačina, která rovněž zasahuje do této EVL, na plochu veřejné zeleně. Dalším důležitým předmětem 
změny je vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro optimalizaci celostátní železniční tratě č. 260 
Brno – Letovice – hranice kraje v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  

9.1. Změny ve využití stabilizovaných ploch v zastavěném území 
Změna územního plánu na části pozemku parc. č. 458/192 v k.ú. Adamov upravila způsob využití na 
plochy veřejné zeleně z důvodu zajištění souladu se skutečným stavem v území a dále z důvodu snížení 
nepříznivých vlivů na EVL soustavy NATURA 2000 vzhledem k vymezení zastavitelné plochy DP54. 

9.2. Změny v kapitole 3.1.4. Plochy dopravní infrastruktury 
Vymezení zastavitelné plochy DP54 

Změna územního plánu vymezila na částech pozemků parc. č. 512/1 a 512/2 v k.ú. Adamov 
zastavitelnou plochu dopravy v klidu DP54. Důvodem pro vymezení plochy je záměr města Adamov na 
výstavbu terasových parkovacích stání v návaznosti na zastavěné území a okolní rozvojové lokality. 
Umístění plochy a její rozsah jsou dány studií Dopracování koncepce rozvoje území částí města 
Adamova – ulice Rohovská – varianta umístění parkovacích ploch ve svahu zpracované Ateliérem 
Velehradský. Umístění plochy bylo vybráno s ohledem na samotnou lokalitu Ptačina, ve které byl 
identifikován nedostatek parkovacích míst pro aktuální existující zástavbu, přičemž navržená plocha 
pomůže tento nedostatek řešit a navíc vytváří potenciál pro zajištění parkování pro případnou novou  
výstavbu v této lokalitě. Plocha je umístěna v návaznosti na zastavěné území a na stávající místní  
komunikací. Plocha zasahuje do Evropsky významné lokality Údolí Svitavy zařazené do soustavy 
NATURA 2000. Plocha však byla v souladu s výše citovanou studií vymezena v takové poloze a 
takovém rozsahu, aby byl její dopad na EVL marginalizován. Zastavitelná plocha tvoří pouhých 0,35 % 
rozlohy celé EVL na území města Adamova, s ohledem na celou rozlohu EVL se jedná o dopad ještě 
výrazně nižší. Plocha je umístěna na okraji EVL, je ohraničena komunikací a zastavěným územím, 
nedochází tak k narušení celistvého lesního porostu Negativní dopad na EVL je snížen vymezením 
plochy veřejné zeleně mezi ulicemi Neumannovou a Fibichovou, která se nachází v EVL, nicméně 
dosud byla vymezena jako plocha bydlení hromadného. Tímto vymezením se zvýší míra ochrany této 
plochy i celé EVL. 

9.3. Změny v kapitole 3.2.1. Plochy bydlení 
Vypuštění plochy přestavby BH12 

Změna územního plánu vypustila v lokalitě Kolonka plochu přestavby z důvodu realizace nového 
bytového domu. 

9.4. Změny v kapitole 3.2.2. Plochy občanského vybavení 
Vymezení plochy přestavby OM55 
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Změna územního plánu vymezila v ulici Kolonie plochu přestavby původních ploch výroby a skladování 
na nové využití pro plochy komerční (zařízení malá a střední). Důvodem pro vymezení této plochy 
přestavby je zohlednění proměňujícího se způsobu využití areálu v dané lokalitě, který postupně ztrácí 
svou výrobně-skladovací funkci a postupně získává funkci obslužnou. Aby bylo možno lépe regulovat 
využití lokality a její další rovnou směrem ke službám, byla navržena plocha přestavby, která tuto 
proměnu areálu umožní. Aby však nedocházelo k nekoordinovanému vzniku ubytoven, bylo pro tuto 
plochu, stejně jako pro plochu OM20 vyloučeno umísťování ubytovacích zařízení, viz kap. 9.8. 

9.5. Změny v kapitole 3.3. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o 
změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek 
pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovací činnosti 

Vypuštění plochy k prověření územní studií US1/3 a prodloužení limitu pro vložení dat o studiích do 
evidence územně plánovací činnosti. 

Změna územního plánu vypustila požadavek na pořízení územní studie US1/3 (Smetanovo nám. a 
okolí), neboť studie již byla pořízena a možnost jejího využití byla schválena dne 20. 1. 2020. 
V souvislosti s tím byly upraveny podmínky pro pořízení zbývající části původní studie US1 (US1/2). 
Vzhledem k tomu, že plocha pro tuto studii zasahuje do výrobního areálu společnost HELP DEPT s.r.o., 
který je územním plánem určen k přestavbě na plochy komerčních zařízení (plocha přestavby OM20), 
byl v podmínkách hlavní důrazu kladen na uspořádání veřejných prostranství, což se týká i přilehlé ulice 
Hradní, po které vede nadnárodní cyklotrasa EuroVelo Krakov – Morava – Vídeň.       

Lhůta pro vložení dat o této studii i o studii US2 do evidence územně plánovací činnosti byla prodloužena 
z důvodu zajištění dostatečného časového prostoru pro pořízení těchto dvou posledních studií v rámci 
správního území města Adamov. 

9.6. Změny v kapitole 4.1.2. Doprava železniční 
Vymezení koridoru KD3 

Změna územního plánu vymezila koridor drážní dopravy KD3 pro optimalizaci železniční trati č. 260 
Brno-Letovice-hranice kraje (-Česká Třebová). Důvodem pro vymezení koridoru je vytvoření 
prostorových podmínek pro optimalizaci této trati spojení se zlepšením technických parametrů. Koridor 
byl vymezen na základě nadřazené dokumentace, konkrétně se jedná o koridor DZ12 vymezený v ZÚR 
JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2, přičemž v této souvislosti byl vypuštěn koridor územní rezervy, který 
byla pro tuto železniční trať vymezen v předchozí krajské dokumentaci. Koridor byl vymezen v šířce dle 
ZÚR, pouze v některých místech byl zpřesněn s ohledem na fyzickogeografické poměry a s ohledem 
na minimalizaci omezení využívání pozemků, které by byly dotčeny koridorem, ale do nichž s ohledem 
na lokální podmínky železnice ani po optimalizaci zasahovat nebude. 

9.7. Změny v kapitole 4.2.1. Zásobování vodou a odpadové hospodářství 
Vypuštění požadavků na odkanalizování objektů v lokalitách Josefov a Karlov 

Koncepce likvidace odpadních vod byla upravena na základě požadavku dotčeného orgánu, KUJMK 
z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. V lokalitě Josefov a Karlov se nachází ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního 
zdroje „Adamov jímací území“ (vyhlásil OkÚ Blansko pod. č. j.: RŽP/63/02-Ry). Z výše uvedeného 
důvodu OŽP považuje orgán za absolutně nevhodné řešení odpadních vod tak, jak je uvedeno v návrhu: 
„V lokalitě Josefov a Karlov budou zejména objekty s hromadným výskytem osob odkanalizovány 
pomocí malých čistíren odpadních vod.“ Tato věta byla z textové části změnou územního plánu 
vypuštěna.  

9.8. Změny v kapitole 5.1. Koncepce uspořádání krajiny 
Vypuštění monitorovacích indikátorů vlivu ÚP na životní prostředí 

Návrh monitorovacích indikátorů byl z kapitoly vypuštěn z důvodu jeho nadbytečnosti, neboť tyto 
indikátory jsou součástí Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., viz kap. 17. odůvodnění. 

9.9. Změny v kapitole 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 
využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej 
stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve 
kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro 
účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení 
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podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového 
uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například 
výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí 
výměry pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 

Změny v podmínkách pro plochy bydlení hromadné 

Z důvodu vypuštění plochy BH12 byla vypuštěna z dalších podmínek využití podmínka stanovující 
maximální podlažnost objektu v této ploše. 

Doplnění podmínek pro plochu OM55 (občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední 

Pro nově vymezenou plochu OM55 bylo do dalších podmínek využití doplněno vyloučení ubytovacích 
zařízení (obdobně i do nepřípustného využití). Důvodem bylo vytvoření podmínek pro přeměnu této 
plochy z výrobně-skladovací funkce na funkci obslužnou a aby nebylo možné v lokalitě provozovat 
ubytovací služby, byla explicitně vyloučena možnost umisťování ubytovacích zařízení. Důvodem je 
zachování stávajícího rázu areálu sloužícího pro podnikání a eliminování rizika soustředění negativních 
sociálně patologických jevů spojených s existencí ubytoven a s nimi spojenými negativními dopady na 
okolí. 

9.10. Změny v kapitole 7.1. Veřejně prospěšné stavby 
Vymezení VPS D15 

Změna územního plánu vymezila veřejně prospěšnou stavbu s označením D15 z důvodu vytvoření 
podmínek pro realizaci koridoru celostátní železniční tratě č. 260 Brno-Letovice-hranice kraje (- Česká 
Třebová), optimalizace. Důvodem pro vymezení veřejně prospěšné stavby bylo zajištění souladu se 
ZÚR JMK ve znění Aktualizací č. 1 a 2. 

9.11. Změny v kapitole 10. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení 
možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření 

Vypuštění koridoru územní rezervy KD1 

Koridor územní rezervy byl vypuštěn vzhledem k jeho nahrazení koridorem dopravní infrastruktury KD3 
pro optimalizaci celostátní železniční tratě č. 260 Brno-Letovice-hranice kraje (- Česká Třebová). 

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 
zastavitelných ploch 

Předmětem změny územního plánu je z hlediska vymezení zastavitelných ploch rozšíření parkovacích 
možností na sídlišti Ptačina – plocha DP54. Nutnost zvýšit kapacity pro odstavování motorových vozidel 
je způsobena především skutečností, že sídliště vzniklo v období socialismu, kdy byl počet vozidel, a 
tudíž i stupeň automobilizace, o desítky procent nižší, než v dnešní době.  

Územní plán sice vymezuje na sídlišti Ptačina zastavitelnou plochu DP41, avšak tato plocha byla 
navržena jako kompenzace pro likvidaci stávajících garáží v souvislosti s navrženou plochu přestavby 
BH11 na bydlení hromadné. Jedná se tudíž o náhradu za stávající kapacity, nikoliv o vznik nových 
kapacit. Využití této plochy navíc komplikují složité vlastnické vztahy (množství soukromých vlastníků 
jednotlivých garáží) a ekonomické nároky na výstavbu.  

Jediným řešením tak je vymezení zastavitelné plochy DP54, která je určena pro umístění terasových 
parkovacích stání v přímé návaznosti na sídliště a která přinese alespoň částečné zmírnění neutěšené 
situace s parkováním v této lokalitě. 

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších územních 
vztahů 

Změna územního plánu vyvolává nároky na koordinaci území z hlediska širších vztahů z důvodu 
vymezení koridoru celostátní železniční trati vymezeného v ZÚR JMK jako DZ12 trať č. 260 Brno-
Letovice-hranice kraje (- Česká Třebová), optimalizace. Koridor byl v ZÚR vymezen při jejich poslední 
aktualizaci a do územního plánu Adamov byl vložen v rámci této změny (Ad20). Proto vyvolává 
požadavky na koordinaci územně plánovací dokumentace těchto sousedních obcí: 

 Olomučany – územní plán nevymezuje návrhový koridor, jelikož poslední změna ÚP proběhla 
v roce 2018, kdy byla v ÚP obsažena plocha územní rezervy pro konvenční celostátní 
železniční trať RDZ07 dle tehdy platných ZÚR JMK. 
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 Babice nad Svitavou – územní plán koridor vymezuje v rozsahu dle ZÚR, návaznost je tedy 
zajištěna. 

 Vranov – územní plán koridor nevymezuje a koordinace není nutná, jelikož koridor dle ZÚR 
zasahuje území Vranova pouze minimálně a v takových částech, kde nelze předpokládat 
nutnost koordinace s ÚP Adamova 

12. Vyhodnocení splnění požadavků zadání 

Zastupitelstvo města Adamov na svém zasedání dne 28. 2. 2022 (č.j. MeÚ/0820/22/Taj) rozhodlo podle 
§ 6 odst. 5 písm. a) a § 55a až § 55c stavebního zákona o pořízení změn územního plánu zkráceným 
postupem. Obsah změn je dán II. Zprávou o uplatňování Územního plánu Adamov, která v kapitole 5 
obsahuje Pokyny pro zpracování návrhů změn územního plánu v rozsahu zadání změn (níže uvedené 
číslování kapitol bylo převzato ze Zprávy o uplatňování ÚP Adamov): 

PŘEHLED ZMĚN A DŮVODY POŘÍZENÍ:  

Ad17 – ulice Kolonie - komerční plochy bez ubytování 

Změna funkčního využití ploch zahrnující aktuálně vymezené plochy výroby a skladování – lehký 
průmysl „VL“ v ulici Kolonie na plochy komerční zařízení malá a střední „OM“ s vyloučením možnosti 
ubytování. 

Důvody pořízení: 

Důvodem pro pořízení změny je zohlednění skutečného užívání staveb v této části města. Jedná se o 
území v prostoru mezi ulicí Kolonie a železniční tratí, které bylo zařazeno v platném ÚP do 
stabilizovaných ploch výroby a skladování – lehký průmysl „VL“. Projektant využití území tehdy 
vyhodnotil podle převažujícího účelu užívání. Postupně však dochází k utlumování výroby, aktuálně 
jsou budovy různými subjekty využívány spíše pro služby. Využití území tak lépe odpovídá podmínkám 
využití ploch OM. Navrhovatel změny – město Adamov však požaduje v těchto plochách vyloučení 
možností ubytování, které je dle ÚP v plochách OM přípustné. Změnou ÚP nedojde k novým záborům 
zemědělské půdy ani k rozšíření zastavitelných ploch.  

Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit využití území a zařadit je do ploch komerční 
zařízení malá a střední „OM“ s tím, že v tomto území bude vyloučeno ubytování. 

Požadavek byl splněn vymezením plochy přestavby OM55 v rozsahu celé původní plochy výroby 
a skladování – lehký průmysl, možnost ubytování byla vyloučena stanovením dalších podmínek 
využití a nepřípustného využití této plochy (v přestavbové ploše OM55 nebudou umísťována 
ubytovací zařízení). 

Ad18 – prodloužení lhůty pro pořízení územních studií US1/2 a US2 

Prodloužení lhůty pro pořízení územní studie US1/2 a US2 do 31.12.2025, tj. o další 4 roky. V kapitole 
3.3. výroku ÚP bude upřesněn popis územní studie US1/2 a stanoveny podmínky pro její pořízení. 

Důvody pořízení: 

Důvodem pořízení změny je ukončení lhůty pro pořízení územních studií US1/2 a US2 k 31.1.2021.  

V územním plánu jsou vymezeny dvě plochy, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní 
studií: 

- US1 zahrnuje přestavbovou plochu OM20, území mezi výrobními areály, řekou Svitavou, fotbalovým 
stadionem a obytnou zástavbou nad obecním úřadem. Jedná se zejména o revi-talizaci prostoru 
náměstí Práce, asanace rozvodny elektřiny a návrh veřejné zeleně ZV35 v místě založení plochy pro 
regionální biokoridor. Ta se dále dělí na dílčí studie US1/1, US1/2 a US1/3. 

- US2 zahrnuje především lokalitu Ptačí svatyně. Jedná se o zastavitelné plochy BI1, BI2, BI3, B25, 
PV31, PV32, ZV38 a ZV45. 

Lhůta pro pořízení obou územních studií byla původně stanovena do 31. 12. 2017. Studie US1/1 – 
„náměstí Práce a jeho okolí“ byla zpracována v souladu s územním plánem, možnost jejího využití byla 
schválena dne 24. 2. 2014. Podle ust. § 30 odst.6) stavebního zákona pořizovatel nejpozději do 8 let od 
posledního vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího 
řešení a v případě možnosti dalšího využití územní studie zajistí o této skutečnosti vložení dat do 
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evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z 
evidence vypustí. 

Tato územní studie byla z výrokové části posledního úplného znění ÚP již vypuštěna. Po dohodě 
Pořizovatele s městem Adamov bude možnost jejího využití prodloužena do 31.12.2025.  

Území řešené studií US1/1 nezahrnuje celou plochu původní studie US1. Část území byla řešena další 
dílčí územní studií US1/3 – „Smetanovo náměstí a jeho okolí“, možnost jejího využití byla schválena 
dne 20.01.2020. Lhůta pro pořízení zbývající části územní studie US1, tedy US1/2  a celou územní 
studii US2 končí po prodloužení k 31.12.2021. Studie US2 dosud zpracována nebyla. 

Pro zbývající plochy i nadále přetrvávají ze strany města důvody pro prověření územní studií, proto 
nebudou z územního plánu vypuštěny, ale lhůta pro jejich pořízení má být znovu prodloužena do 
31.12.2025, tj. o 4 roky.  

Na základě výše uvedeného Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit prodloužení lhůty 
pro pořízení výše uvedených územních studií. 

Požadavek byl splněn prodloužením lhůty pro pořízení územních studií o další čtyři roky a 
vložením popisu územní studie US1/2. 

Ad19 – rozšíření parkovacích míst u sídliště „Ptačina“ 

Změna funkčního využití ploch zahrnující části pozemků parc.č. 512/2 a 512/1 v k.ú. Adamov z ploch 
lesních NL na plochy dopravní v klidu „DS“.  

Důvody pořízení: 

Důvodem pro pořízení změny je rozšíření kapacit odstavných ploch pro motorová vozidla zejména pro 
sídliště Ptačina dle studie o předpokládané kapacitě 150 míst. Parkovací místa, která mají být určena 
především pro osobní vozidla, jsou situována do svažitého terénu na okraji obytného souboru Ptačina 
ve směru ke hřbitovu. Ve studii bylo naznačeno uspořádání parkovacích míst a poloha příjezdové 
komunikace s ohledem na svažitý terén. Parkovací stání mají být doplněna vzrostlou zelení. Předmětné 
pozemky jsou lesními pozemky ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá 
Pole, 61300 Brno, se kterou byl, dle sdělení zástupce města, záměr předběžně projednán. Záměr byl s 
Pořizovatelem před podáním žádosti konzultován. 

Podle platného ÚP Adamov jsou části pozemků parc.č. 512/2 a 512/1 v k.ú. Adamov zařazeny do 
stabilizovaných ploch lesních NL. Plochy přímo navazují na zastavěné území města, na stabilizované a 
navrhované plochy bydlení hromadné BH. Záměr je situován u účelové komunikace, která je využívána 
především jako příjezdová komunikace ke hřbitovu. Město Adamov má aktuálně velmi omezené 
kapacity pro odstavování vozidel a to zejména z důvodu složité konfigurace terénu a přímé návaznosti 
zastavěného území na lesní pozemky. 

V platném ÚP jsou sice v této části města navrženy plochy pro odstavování vozidel (rozvojová plocha 
DP41 – hromadné garáže, terasové), nicméně byly navrženy zejména kvůli přestavbě stávajících garáží 
na obytné domy (rozvojová lokalita BH 11/4), dále pro zajištění parkování části vozidel příslušejících 
k nové zástavbě a zajištění parkování vozidel pro stávající zástavbu v nejbližším okolí v situaci, kdy je 
trvalý nedostatek parkovacích ploch a krytých stání pro vozidla náležející k intenzivní zástavbě 
současného hromadného bydlení. Plocha BH 11/4 a DP41 dosud nebyla využita zejména 
z ekonomických důvodů a velkého počtu vlastníků stávajících garáží. Město tedy zvažovalo jinou 
alternativu umístění parkovacích stání. 

Na základě výše uvedeného Pořizovatel doporučil prostřednictvím změny ÚP prověřit rozšíření 
parkovacích ploch v této části města.  

Požadavek byl splněn vymezením zastavitelné plochy DP54 v rozsahu dle požadavku na změnu 
územního plánu pro realizaci parkoviště. 

Ad20 – aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Politiky územního rozvoje 
ČR 

Uvedení ÚP Adamov do souladu s aktualizacemi Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a 
Politiky územního rozvoje ČR. 

Důvody pořízení 

Důvodem pořízení změny jsou aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(dále ZUR JMK), které byly v roce 2020 vydány a nabyly účinnosti 31.10. 2020, Aktualizace č. 2 Politiky 
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územního rozvoje ČR (dále PUR ČR), která byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 č. 629,  
Aktualizace č. 3 PUR ČR, která byla schválena usnesením vlády ze dne 02.09.2019 č. 630, Aktualizace 
č. 4 PUR ČR, která byla schválena usnesením vlády ze dne 12.7.2021 č. 618 a Aktualizace č. 5 PUR 
ČR, která byla schválena usnesením vlády ze dne 17.08.2020 č. 833.  

ÚP Adamov byl dán do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací změnami Ad2-Ad4 a 
Ad9-Ad11, které nabyly účinnosti v roce 2018. 

Podle § 54 odst.6) stavebního zákona je obec (v tomto případě město) povinna bez zbytečného odkladu 
uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou 
územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s politikou územního rozvoje.  

Požadavek byl splněn vyhodnocením souladu dokumentace s platnou Politikou územního 
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, viz kap. 2. Soulad s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Kromě prověření 
z hlediska priorit územního plánování se jako hlavní změny jeví vymezení koridor celostátní 
železniční trati DZ12 – trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace. 

5.1 Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 
krajem, případně dalších dokumentů 

5.1.1 Politika územního rozvoje České republiky 

Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje byl prověřen v kap. 3.1. této zprávy. 

Návrh řešení změn ÚP neomezuje budoucí využití koridorů řešených v PÚR ČR a jejích aktualizací. 
Kromě splněných obecných republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 
území nevyplývají pro obec z PÚR ČR ani jejích posledních aktualizací žádné specifické požadavky.  

Uvedení ÚP Adamov do souladu s aktualizacemi PUR ČR bude řešeno změnou Ad20. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn, viz kap 2.1. 

5.1.2 Územně plánovací dokumentace vydané krajem 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) byly vydány Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 05.10.2016. Nabyly účinnosti dne 03.11.2016. Aktualizace č. 1 a č. 2, které 
nabyly účinnosti 31.10. 2020 (ZÚR JMK). 

V době zpracování a vydání ÚP neexistovala nadřazená územně plánovací dokumentace. ÚP byl dán 
do souladu s nadřazenou dokumentací změnou vydanou v roce 2018. 

Uvedení ÚP Adamov do souladu s aktualizacemi ZÚR JMK bude řešeno změnou Ad20. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn, viz kap 2.3. 

5.1.2.1 Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného 
rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje (A) 

ZÚR JMK k dosažení udržitelného rozvoje území kraje stanovují (pro územně plánovací činnost kraje a 
obcí a pro rozhodování v území) priority územního plánování Jihomoravského kraje, které konkretizují 
cíle a úkoly územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Jihomoravského kraje a 
zohledňují republikové priority územního plánování obsažené v politice územního rozvoje.  

Změny zohlední stanovené priority. Dle předmětu jejich řešení nejsou s prioritami v rozporu. 
Změny budou vyhodnoceny ve vztahu k těmto prioritám. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn, změna ÚP byla vyhodnocena vůči relevantním 
prioritám, viz kap 2.3. 

5.1.2.2 Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (B) 

Správní území je zařazeno do rozvojové oblasti metropolitní rozvojové oblasti Brno OB3. Město Adamov 
je zařazeno mezi centra osídlení. 

Vyhodnocení ÚP ve vztahu k podmínkám stanovených pro rozvojovou oblast je podrobně 
popsáno v kapitole 2.2 odůvodnění změn Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11 z roku 2018 na str. 25.  

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 
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Požadavek byl změnou územního plánu respektován, předmětu změny se netýká žádný 
z konkrétních požadavků spojených s rozvojovou oblastí OB3, viz kap 2.3. 

5.1.2.3 Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a 
vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (C) 

Správní území není zařazeno do specifické oblasti. 

Netýká se řešeného území. 

5.1.2.4 Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení 
ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, 
územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení 
využití, které má být prověřeno (D) 

5.1.2.4.1 Prvky nadmístního územního systému ekologické stability 

Všechny prvky územního systému ekologické stability nadmístního významu byly v ÚP Adamov 
upřesněny.  

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.1.2.4.2 Koridor celostátní železniční trati DZ12 trať č. 260 Brno-Letovice-hranice kraje (- Česká 
Třebová), optimalizace 

Ve správním území města je dle ZÚR JMK navržen koridor celostátní železniční trati DZ12 trať č. 260 
Brno-Letovice-hranice kraje (- Česká Třebová), optimalizace. 

Koridor byl v ÚP zakreslen jako rezerva RDZ07. Požadovaná šířka koridoru v úseku Brno-Blansko je 
60 m. 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru celostátní železniční trati Trať č.260  Brno –
Letovice –hranice  kraje  (–Česká Třebová), optimalizace byly v ZUR JMK stanoveny požadavky na 
uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

Koridor bude zapracován do ÚP změnou Ad20. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn, koridor byl územní plánem vymezen jako koridor 
celostátní železniční trati KD3. 

5.1.2.4.3 Cyklotrasy 

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.1.2.5 Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a 
civilizačních hodnot území kraje (E) 

5.1.2.5.1 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot území kraje 

Správního území se týkají tyto přírodní hodnoty: 

 Zvláště chráněná území přírody; 

 Obecně chráněná území přírody a krajiny (přírodní parky, VKP, skladebné prvky ÚSES, biosférické 
rezervace); 

 Prvky soustavy Natura 2000; 

 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 

Pro vytváření územních podmínek ochrany a rozvoje přírodních hodnot se stanovují v ZÚR JMK 
požadavky na uspořádání a využití území a úkoly pro územní plánování. 

Výše uvedené přírodní hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve 
vztahu k těmto požadavkům. 

Požadavek byl změnou územního plánu respektován, změna územního plánu nezasahuje 
s výjimkou EVL do výše uvedených kategorií přírodních hodnot kraje, zmíněná EVL je zasažena 
okrajově návrhem zastavitelné plochy DP54. Aby byl minimalizován vliv zastavitelné plochy na 
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EVL, byla změnou ÚP navržena stabilizovaná plocha veřejné zeleně, která kompenzuje část EVL 
zasaženou zastavitelnou plochou, viz kap. 9.1.  

5.1.2.5.2 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto prvky kulturního dědictví kraje: 

 Území s archeologickými nálezy 

 Území významných urbanistických hodnot. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve vztahu 
k těmto požadavkům. 

Požadavek byl změnou územního plánu respektován, relevantní požadavky vážící se k těmto 
hodnotám byly vyhodnoceny viz kap. 2.3. 

5.1.2.5.3 Územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot území kraje 

Správního území obce se týkají tyto významné prvky civilizačního dědictví kraje: 

 Rekreační a turistická atraktivita 

 Veřejná infrastruktura. 

Výše uvedené hodnoty budou změnami zohledněny. Změny ÚP budou vyhodnoceny ve vztahu 
k těmto požadavkům. 

Požadavek byl změnou územního plánu respektován, relevantní požadavky vážící se k těmto 
hodnotám byly vyhodnoceny viz kap. 2.3. 

5.1.2.6 Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo 
dosažení významné prvky civilizačního dědictví kraje (F) 

Správní území města je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinného celku č.24 Bílovicko – ostrovský a č.27 
Hořicko-soběšický. Pro řešení změn dle jejich obsahu požadavky přímo nevyplývají. 

Z aktualizace vyplývá pouze požadavek na změny dílčích textů: 

 v nadpisu kapitoly F se text „charakteristik“ nahrazuje textem „kvalit“. 

 text „krajinný typ“ se nahrazuje textem „krajinný celek“ 

Zařazení správního území města do krajinných celků se nemění. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.1.2.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření 
k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit (G) 

Ve správním území města je dle ZÚR JMK navržena pouze veřejně prospěšná stavba  koridoru 
celostátní železniční trati DZ12 trať č. 260 Brno-Letovice-hranice kraje (- Česká Třebová), optimalizace. 

Tato veřejně prospěšná stavba bude zohledněna a zařazena i v ÚP do veřejně prospěšných 
staveb změnou Ad20. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn vymezením nové VPS s označením D15. 

5.1.2.8 Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně 
plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní 
struktury (H) 

5.1.2.8.1 Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně 
prospěšných opatření 

ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při upřesňování 
a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a zobrazených ve výkrese 
č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní plánování 
ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit níže uvedené plochy a koridory v územně 
plánovací dokumentaci Adamov: 
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 koridor celostátní železniční trati DZ12 trať č. 260 Brno-Letovice-hranice kraje (- Česká Třebová), 
optimalizace. 

 Prvky nadmístního ÚSES K 129 MB, K 129 MH, RBC 363 Jelení skok, RK 1468A, RK 1468B, RK 
1468C 

Výše uvedené plochy a koridory ÚSES byly s územními plány sousedních obcí koordinovány a 
návaznost prověřena. Koridor DZ12 bude do ÚP zapracován změnou Ad20. 

Požadavek byl změnou územního plánu respektován, územní návaznost byla prověřena, viz. 
kap. 11.  

5.1.2.8.2 Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního 
významu 

ÚP tyto koridory a značené cyklotrasy zohledňuje a nijak je neomezuje – viz. podrobněji kapitola 3.2.4.3. 
Změnami nejsou navrhovány další cyklotrasy. 

Požadavek byl změnou územního plánu respektován, podle dostupných koncepčních 
dokumentů neprochází řešeným územím nadřazení krajská cyklistická síť a místní cyklotrasy 
nebyly změnou ÚP dotčeny. 

5.1.2.8.3 Požadavky na koordinaci územních rezerv 

Ve správním území není vymezena územní rezerva. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.1.2.8.4. Požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí 

Konkrétní požadavky, které vyplývají z této kapitoly ZÚR JMK pro správní území obce nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.2 Požadavky vyplývající z Územní studie krajiny ORP Blansko 

Územní studie krajiny ORP Blansko (ÚSK), která byla předána 26.03.2019 a schválena její možnost 
využití 09.04.2019, je zveřejněna na odkaze: 

https://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemni-studie-krajiny-orp-blansko  

Dle hlavního výkresu ÚSK byly ve správním území vytipovány níže uvedené jevy, pro které jsou 
v textové části v kapitole 5.3 „Návrh rámcových podmínek a doporučení pro opatření v území“ přiřazeny 
podmínky využití a doporučená opatření.   

Jedná se o: 

 Ochrana přírodních hodnot - ochrana lesních pramenišť, niva bezejmenného toku, niva občanského 
toku, biotopy s vysokou ekologickou hodnotou,  

 Ochrana estetických hodnot – pohledově významné horizonty 

 Ochrana historických a kulturních hodnot – poutní místo, hodnotný objekt nadmístního významu, 
hodnotný objekt místního významu 

 Transformace brownfields – plochy brownfield – plocha dle ÚP OM20 

Výše uvedené jevy byly v platném ÚP z větší části zaznamenány a navrženy podmínky využití. 
Pro řešení změn požadavky nevyplývají. 

Požadavek byl změnou územního plánu respektovány a vztah předmětu změny ÚP vůči Studii 
byl prověřen, viz kap. 2.4. 

5.3 Požadavky vyplývajících z územně analytických podkladů 

5.3.1 Územně analytické podklady ORP Blansko – aktualizace 2020 

Problémy (negativa v území), které byly zjištěny v řešeném území, jsou řešeny v platném ÚP, nové 
problémy k řešení pro změny ÚP z aktualizace ÚAP 2020 nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 
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5.3.2 Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.4 Požadavky na základní koncepci rozvoje území, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 
dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území v požadavcích na změnu 
charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury 

5.4.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorové 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných 
ploch 

Obecné požadavky pro všechny změny: 

Zastavěné území bude změnami aktualizováno. Jako podklad pro zpracování aktualizace Pořizovatel 
doporučuje metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj z února 2014 pod názvem „Aktualizace 
zastavěného území změnou územního plánu“. (pozn. možno stáhnout z webových stránek Ústavu 
územního rozvoje, sekce „Stanoviska a metodiky“ na adrese: 
http://www.uur.cz/default.asp?ID=4633#index_4  

Požadavek byl prověřen a zastavěné území nebylo nutno aktualizovat s ohledem na to, že řešené 
záměry týkající se stabilizovaných byly lokalizovány uvnitř zastavěného území. 

Konkrétní požadavky: 

Ad17 – ulice Kolonie - komerční plochy bez ubytování 

Změnou bude prověřeno zařazení aktuálně vymezené plochy výroby a skladování – lehký průmysl „VL“ 
v ulici Kolonice na plochy komerční zařízení malá a střední „OM“ s vyloučením možnosti ubytování.  

Požadavek byl splněn vymezením plochy přestavby OM55 v rozsahu celé původní plochy výroby 
a skladování – lehký průmysl, možnost ubytování byla vyloučena stanovením dalších podmínek 
využití a nepřípustného využití této plochy (v přestavbové ploše OM55 nebudou umísťována 
ubytovací zařízení). 

Ad18 – prodloužení lhůty pro pořízení územních studií US1/2 a US2 

Změnou bude prodloužena lhůta pro pořízení územních studií US1/2 a US2 do 31.12.2025, tj. o další 4 
roky. V kapitole 3.3. výroku ÚP bude upřesněn popis územní studie US1/2 a stanoveny podmínky pro 
její pořízení. 

Požadavek byl splněn prodloužením lhůty pro pořízení územních studií o další čtyři roky a 
vložením popisu územní studie US1/2. 

Ad20 – aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Politiky územního rozvoje 
ČR 

Změnou bude uveden ÚP Adamov do souladu s aktualizacemi Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a Politiky územního rozvoje ČR. 

Požadavek byl splněn vyhodnocením souladu dokumentace s platnou Politikou územního 
rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, viz kap. 2. Soulad s politikou 
územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Kromě prověření 
z hlediska priorit územního plánování se jako hlavní změny jeví vymezení koridor celostátní 
železniční trati DZ12 – trať č. 260 Brno – Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace. 

5.4.2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn   

Požadavky vyplývají pro změnu Ad19 - rozšíření parkovacích míst u sídliště „Ptačina“: 

Změnou bude prověřeno zařazení části pozemků parc.č. 512/2 a 512/1 v k.ú. Adamov na plochy 
dopravní v klidu „DS“.  

Požadavek byl splněn vymezením zastavitelné plochy DP54 v rozsahu dle požadavku na změnu 
územního plánu pro realizaci parkoviště. 
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POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Ministerstva dopravy 

Drážní doprava 

Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 260 Česká Třebová – Brno – 
Vyškov na Moravě, která je ve smyslu § 3 zákona o dráhách, zařazena do kategorie dráhy celostátní. 
Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle tohoto zákona. 

V Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje je vymezen koridor DZ12 (Trať č. 260 Brno – 
Letovice – hranice kraje (– Česká Třebová), optimalizace). Dle předložené Zprávy o uplatňování 
územního plánu Adamov, bude tento koridor do územního plánu zapracován (změna Ad 20). Zprávu o 
uplatňování územního plánu Adamov bereme na vědomí a souhlasíme s ní. 

Poznámka Pořizovatele: 

Ke Zprávě o uplatňování uplatnila vyjádření i Správa železnic, ve kterém požadují kromě výše 
uvedených požadavků Ministerstva dopravy, nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách 
v ochranném pásmu dráhy zařadit objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, 
do funkčního využití podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším stupni projektové 
přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech. Dále se zmiňují o probíhající stavbě Adamov – 
Blansko, BC, Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC a Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov.  

Požadavek byl změnou územního plánu splněn vymezením návrhového koridoru celostátní 
železniční trati KD3, do ochranného pásma železniční trati změna ÚP nenavrhuje žádné nové 
záměry a je tedy respektováno. Podmínky pro výstavbu z hlediska ochrany proti hluku jsou již 
v textové části ÚP obsaženy, např. pro plochy BH “akusticky chráněné prostory definované 
platným právním předpisem na úsek 

u ochrany veřejného zdraví (chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb) lze 
do území umístit až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž 
v území nepřekročí hodnoty hygienických limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a 
chráněný venkovní prostor staveb“ a „před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován 
soulad záměru s požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem příp. 
vibracemi“, což se jeví jako zcela dostačující. 

2. Požadavek KUJMK z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

Upozorňujeme, že v lokalitě Josefov a Karlov se nachází ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje 
„Adamov jímací území“ (vyhlásil OkÚ Blansko pod. č. j.: RŽP/63/02-Ry). Z výše uvedeného důvodu 
OŽP považuje za absolutně nevhodné řešení odpadních vod tak, jak je uvedeno v návrhu: „V lokalitě 
Josefov a Karlov budou zejména objekty s hromadným výskytem osob odkanalizovány pomocí malých 
čistíren odpadních vod.“ 

Poznámka Pořizovatele: 

Upozornění OŽP KUJMK bude prověřeno. 

Požadavek byl prověřen. Při návrhu odkanalizování území není možné porušit podmínky 
ochranných pásem vodních zdrojů, i kdyby s nimi byl územní plán v rozporu. Z důvodu 
předběžné opatrnosti však byla inkriminovaná věta z textové části vypuštěna, viz kap. 9.7. 

5.4.3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn včetně prověření, ve kterých 
plochách je vhodné vyloučit umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené 
v § 18 odst. 5 stavebního zákona 

Nové zábory zemědělské půdy se nepředpokládají.  

Předpokládají se pouze zábory lesních pozemků v rámci řešení změny Ad19 v rozsahu cca 0,56 ha.  

Konkrétní požadavky pro řešení dalších změn nevyplývají. 

Požadavek byl změnou územního plánu vyhodnocen, viz. kap. 14. 
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POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 

1. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): 

Při zpracování návrhu změny územního plánu Adamov je nutno postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 
a 2 zákona o ochraně ZPF. Zpracovatelé jsou povinni řídit se zásadami ochrany ZPF vyplývajícími z ust. 
§ 4 zákona o ochraně ZPF. Dále jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 
ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit 
předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným 
řešením. 

Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu 
s účinností od 15.11.2019 dále upravuje v ust.: 

 § 3 předmět vyhodnocení důsledků územního plánu, 

 § 5 obsah zdůvodnění navrhovaného řešení, 

 § 9 společná ustanovení pro obsah a rozsah vyhodnocení důsledků při pořizování a zpracování 
územně plánovací dokumentace. 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a odst. a) zákona o ochraně ZPF uplatní 
stanovisko podle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k návrhu změny územního plánu Adamov na 
základě zpracovaného Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ÚPD na ZPF 
obsaženého v odůvodnění návrhu změny územního plánu. 

V souladu s čl. II odst. 1 metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 01.10.1996 
č. j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona o ochraně ZPF, projednává OŽP lokality 
s výměrou nad 10 ha s orgánem ochrany ZPF Ministerstva životního prostředí. 

OŽP upozorňuje, že stanovisko dle ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF k plochám v platné ÚPD bylo 
uplatněno vždy ke konkrétnímu funkčnímu využití mimo jiné na základě prokázání potřeby a nezbytnosti 
konkrétního navrhovaného nezemědělského využití. Z tohoto pohledu je tedy třeba i změnu funkčního 
využití opětovně záborově vyhodnotit a řádně zdůvodnit ve smyslu zákona o ochraně ZPF, je-li ZPF 
dotčen. 

OŽP upozorňuje, že podle ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF účinného od 01.04.2015 lze 
zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF. Citovaný odst. 3 ust. § 4 zákona o ochraně ZPF se 
nepoužije při posuzování těch ploch, které jsou obsaženy v platné územně plánovací dokumentaci, 
pokud při nové územně plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich využití. 

Vzhledem k výše uvedenému OŽP požaduje, aby u ploch, u nichž se mění funkční využití nebo výměra, 
bylo v tabulce záborů ZPF v poznámce uvedeno původní funkční využití a původní výměra. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn, vyhodnocení důsledků předpokládaného řešení 
na zemědělský půdní fond a pozemky určení k plnění funkce lesa je obsaženo v kapitole 14. 

2. Požadavek Krajského úřadu Jihomoravského kraje z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů: 

Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo 
činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování 
obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Proto je nutné zvolit umístění objektů pro 
stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od stávajících i nových zdrojů znečišťování ovzduší – 
průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. Umístění případných jednotlivých zdrojů 
znečišťování ovzduší v lokalitách bude nutné posuzovat individuálně na základě zpracovaných 
rozptylových studií v rámci procesu EIA, procesu umísťování vyjmenovaných stacionárních zdrojů 
krajským úřadem (možno využít kompenzační opatření) nebo nevyjmenovaných stacionárních zdrojů 
(kompetence ORP). 

Požadavek byl změnou územního plánu respektován, změnou územního plánu nejsou vymezeny 
žádné plochy pro bydlení, ani nejsou vymezovány nové zdroje znečišťování ovzduší. 

5.5 Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které 
bude nutno prověřit  
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Územní rezervy byly hodnoceny v kapitole 1.7 této zprávy.  

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.6 Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo 

Požadavky vyplývají pro změnu Ad20. Ve správním území města je dle ZÚR JMK navržena pouze 
veřejně prospěšná stavba  koridoru celostátní železniční trati DZ12 trať č. 260 Brno-Letovice-hranice 
kraje (- Česká Třebová), optimalizace. 

Tato veřejně prospěšná stavba bude zohledněna a zařazena i v ÚP do veřejně prospěšných 
staveb změnou Ad20. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn vymezením koridoru veřejně prospěšné stavby 
D15. 

5.7 Požadavky na prověření vymezení plocha a koridorů, ve kterých bude rozhodování o 
změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo 
uzavřením dohody o parcelaci 

Požadavky pro řešení změn nevyplývají. 

Bylo vzato na vědomí. 

5.8 Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změn územního plánu a na uspořádání jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

Změny budou zpracovány ve smyslu znění zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a její Přílohy č.7 a 
vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.  

Při zpracování změn Pořizovatel doporučuje využít metodické doporučení Ministerstva pro místní rozvoj 
z prosince 2014 „Změna územního plánu – obsah“.  

Součástí Odůvodnění změn bude tzv. srovnávací text. 

Dokumentace návrhů Změn bude obsahovat dvě části - Návrh Změny a Odůvodnění Změny.  

Změny ÚP mohou být zpracovány společně v jedné dokumentaci. 

Textová část Odůvodnění změny bude obsahovat níže uvedené kapitoly: 

1. Postup při pořízení změny územního plánu, 

2. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem 

3. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, 

4. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, 

5. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, 

6. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, 

7. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, 

8. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona, včetně sdělení, jak bylo stanovisko 
podle § 50 odst. 5 zohledněno, 

9. Vyhodnocení splnění požadavků zadání popřípadě vyhodnocení souladu 

9.1 se schváleným výběrem nejvhodnější varianty a podmínkami k její úpravě v případě 
postupu podle § 51 odst. 2 SZ, 

9.2 s pokyny pro zpracování návrhu územního plánu v případě postupu podle § 51 odst. 
3 SZ, 

9.3 s pokyny k úpravě návrhu územního plánu v případě postupu podle § 54 odst. 3 SZ, 
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9.4 s rozhodnutím o pořízení územního plánu nebo jeho změny a o jejím obsahu v případě 
postupu podle § 55 odst. 3 stavebního zákona, 

10. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení (pro účely projednání bude kapitola nazvána odůvodnění 
navrhovaného věcného řešení) 

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

12. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje 
(§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení, 

13. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

14. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění. 

15. Vyhodnocení připomínek. 

Kapitoly výše označené tučně kurzívou vypracuje zpracovatel územního plánu. 

Čistopis dokumentace změn bude předán pořizovateli v tištěné podobě v počtu 4 vyhotovení. Pro 
účely veřejného projednání v počtu 3 vyhotovení (1x obec, 1x Pořizovatel ÚPD, 1x KÚJMK). V digitální 
podobě budou předána data návrhu ve formátu využitelném pro GIS aplikace – dle dohody a dále ve 
strojově čitelném formátu (tzv. „ostrá data“). Dokumentace bude dále předána v podobě využitelné 
pro prezentaci na webových stránkách města Blansko a obce a při projednání (ve formátu PDF). 

Úplné znění ÚP Adamov bude obsahovat kromě úprav výrokové části i koordinační výkres, ve 
kterém budou zohledněny údaje o území z aktuálních územně analytických podkladů obce 
s rozšířenou působností Blansko z roku 2020 a aktualizované údaje, které Pořizovatel zajistil 
v rámci průběžné aktualizace za rok 2021. Grafická část bude zpracována na podkladě aktuální 
katastrální mapy. Úplné znění bude rovněž zpracováno ve strojově čitelném formátu (tzv. „ostrá 
data“). 

V případě získání finanční podpory na zpracování ÚP bude digitální podoba ÚP respektovat požadavky 
vycházející ze smlouvy na poskytnutí dotace. 

Požadavek byl změnou územního plánu splněn, územní plán obsahuje výše uvedené kapitoly, 
ve výkresové části jsou obsaženy aktuální ÚAP SO ORP Blansko a je zpracována na podkladě 
aktuální katastrální mapy. Změna ÚP je zpracována ve vektorovém formátu a data v nichž je 
uložena jsou strojově čitelná. 

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách 
územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby 
jejich vymezení 

Ve změně územního plánu nebyly řešeny žádné záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

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

Předmětem změny územního plánu je především vymezení dvou nových ploch, plochy přestavby pro 
komerční zařízení malá a střední v ulici Kolonie a zastavitelné plochy pro dopravu v klidu u sídliště 
Ptačina, která zasahuje do evropsky významné lokality NATURA 2000. Pro snížení nepříznivých vlivů 
na tuto lokalitu byla provedena změna využití části stabilizované plochy bydlení hromadného na sídlišti 
Ptačina, která rovněž zasahuje do této EVL, na plochu veřejné zeleně. Dalším důležitým předmětem 
změny je vymezení koridoru dopravní infrastruktury pro optimalizaci celostátní železniční tratě č. 260 
Brno – Letovice – hranice kraje v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací.  

14.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský 
půdní fond 

Vyhodnocení bylo zpracováno v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF), v platném znění. Vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bylo 
provedeno v souladu s platnými provádějícími předpisy o ochraně ZPF, především s vyhláškou 
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č. 271/2019 Sb. Zvýšená ochrana by byla zajištěna dle metodického pokynu č. j. OOLP/1067/96 u 
pozemků, které jsou dle kvality půdy zařazeny do I. a II. třídy ochrany. 

Předmět změny nevytváří požadavky na zábor půdního fondu. Koridor celostátní železniční trati KD3 je 
navržen v šířce dle ZÚR JMK s lokálními zúženími s ohledem na místní podmínky v zastavěném území 
Adamova. S ohledem na předmět vymezení koridoru, kterým je optimalizace stávajícího železničního 
tělesa, lze s přihlédnutím k fyzickogeografickým poměrům a ke směrově-technickým-parametrům trati 
předpokládat, že optimalizace trati bude realizována na stávajícím tělese a nebude z něj vycházet dále 
do stran. Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že koridorem nevzniknout požadavky na zábor půdního 
fondu. 

Údaje o dotčení sítě účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a 
lesních pozemků a sítě polních cest navrhovaným řešením 

Optimalizací železniční tratě nebude dotčena síť účelových komunikací nebo polních cest v jejím okolí. 

Zdůvodnění, proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější z 
hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 
zájmů 

Navrhované vymezení koridoru dopravní infrastruktury je v souladu s nadřazenou územně plánovací 
dokumentací, jiné řešení není možné. 

14.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky 
určené k plnění funkce lesa 

Vyhodnocení záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) bylo zpracováno v souladu 
s § 14, odst. 1, zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon).   

Vymezením zastavitelné plochy DP54 dochází k záborům pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Důvodem pro vymezení plochy je záměr města Adamov na výstavbu terasových parkovacích stání 
v návaznosti na zastavěné území a okolní rozvojové lokality. Umístění plochy a její rozsah jsou dány 
studií Dopracování koncepce rozvoje území částí města Adamova – ulice Rohovská – varianta umístění 
parkovacích ploch ve svahu zpracované Ateliérem Velehradský. Umístění plochy bylo vybráno 
s ohledem na samotnou lokalitu Ptačina, ve které byl identifikován nedostatek parkovacích míst pro 
aktuální existující zástavbu, přičemž navržená plocha pomůže tento nedostatek řešit a navíc vytváří 
potenciál pro zajištění parkování pro případnou novou výstavbu v této lokalitě. Plocha je umístěna na 
okraji lesa, přičemž je ohraničena komunikací a zastavěným územím, nedochází tak k narušení 
celistvosti lesního porostu. Aby byla zajištěna minimalizace dopadů na PUPFL, je v souladu 
s vyhodnocením vlivů na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast NATURA 2000 nutné provést 
tato opatření: 

 kácení všech dřevin provádět výhradně v mimo vegetační dobu, tedy v období od 1. 11. do 1. 3. 
každého roku,  

 v průběhu kácení a následné výstavby nevstupovat technikou do okolních lesních porostů,  

 při výsadbě nových dřevin v prostoru parkovací rampy preferovat stanovištně původní druhy 
dřevin před exotickými druhy.  

Vymezením koridoru celostátní železniční trati KD3 v šířce dle nadřazené dokumentace by mohlo dojít 
k možným záborům lesních pozemků při okrajových polohách lesa hraničících s koridorem, avšak 
vzhledem k faktu, že koridor je vymezen pro optimalizaci stávající železniční trati, nelze předpokládat 
významné dopady na lesní pozemky, neboť s ohledem na fyzickogeografické podmínky a technické 
parametry tratě nelze předpokládat její vybočení ze stávajícího tělesa. 

Bilance dopadů změny územního plánu na PUPFL 

Zast. plocha Způsob využití Zábor PUPFL [ha] Vznik bezlesí [ha] Kategorie 

DP54 DP 0,61 0,00 
32d – zvláštního 
určení 

KD3 Koridor 0,00 0,00 
32d – zvláštního 
určení 
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15. Rozhodnutí o námitkách včetně samostatného odůvodnění 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

Bude doplněno pořizovatelem. 

16. Vyhodnocení připomínek 

Tuto kapitolu lze považovat za součást prohlášení dle § 10g, odst. 5, písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, viz kap. 17. 

Bude doplněno pořizovatelem. 

17. Prohlášení dle § 10g odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. 

Prohlášení bylo zpracováno v souladu s metodickým sdělením Ministerstva pro místní rozvoj a 
Ministerstva životního prostředí k prohlášení předkladatele koncepce podle ustanovení § 10g zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí při pořizování zásad územního rozvoje a územního plánu, č. j. 
MMR-2535/2020-81/3.  

17.1. Informace, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky 
vyplývající ze stanoviska ke koncepci 

Bod prohlášení byl naplněn zpracováním sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 zákona 
č. 183/2006 Sb. zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 
zohledněny nebyly – kapitola 8.  

17.2. Informace, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného 
státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a 

Bod prohlášení byl naplněn zpracováním odůvodnění změny územního plánu podle ustanovení § 53 
odst. 5 písm. a) stavebního zákona – kapitoly 2. až 5.  

17.3. Odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve 
variantách 

Návrh změn Územního plánu Adamov byl zpracován jako invariantní. Z vyhodnocení vlivů na životní 
prostředí vyplynulo, že u žádného ze záměrů nebyly zjištěny významné vlivy na složky životního 
prostředí a veřejné zdraví, proto je invariantní řešení dostačující. 

17.4. Informace o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování 
vlivů koncepce na životní prostředí 

Účast veřejnosti při pořizování územního plánu upravují příslušná ustanovení správního řádu a 
stavebního zákona. Veškeré připomínky a námitky veřejnosti musejí být vypořádány v odůvodnění 
územně plánovací dokumentace (§ 172 odst. 4 správního řádu) a spolu s ní zveřejněny. Vypořádání 
námitek a připomínek veřejnosti při veřejném projednání návrhu změn Územního plánu Adamov je 
zveřejněno v kap. 15 a 16. 

17.5. Informace o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h 

Pořizovatel je povinen v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona každé 4 roky předložit 
zastupitelstvu zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Podle ustanovení § 15 
vyhlášky č. 500/2006 Sb. zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje „vyhodnocení změn 
podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 
případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území“ a dále obsahuje 
„požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, 
pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny“. V rámci vyhodnocení vlivů  změn 
Územního plánu Adamov na životní prostředí bylo doporučeno využití následujících indikátorů v daných 
oblastech: 

Obyvatelstvo a lidské zdraví 

 Intenzita dopravy na vybraných komunikacích a s tím související úroveň hluku pro denní i noční 
hodiny. 
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Biologická rozmanitost, fauna, flora 

 Zásah do chráněné přírodní lokality (m2 v chráněné lokalitě). 

 Zásah do ostatních přírodních lokalit (m2 v přírodní lokalitě). 

Půda a horninové prostředí 

 Zábor ZPF (jednotka %/m2 nových záborů půdy). 

 Zábor PUPFL (jednotka %/m2 nových záborů pozemku). 

 Plochy s výskytem vodní a větrné eroze (jednotka %/ha rozlohy zemědělské půdy). 

Vodní režim 

 Zásah do záplavového území (m2 v rámci záplavového území). 

 Podíl obyvatelstva připojených na kanalizaci a ČOV (% připojených obyvatel/objektů). 

Ovzduší a klima 

 Úroveň znečištění ovzduší znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit zákonem o 
ochraně ovzduší (tun/rok/km2 dle možnosti zjištění dat – tuhé částice, NOX, CO2, SO2, VOC). 

 Průměrná hodnota teploty na určených místech ve městě (ve °C za rok). 

Krajina 

 Rozsah realizovaných skladebných částí ÚSES (ha realizovaných nových biokoridorů a 
biocenter). 

 Rozšiřování zastavěného území města (% podílu zastavěné a nezastavěné plochy). 

Kulturní dědictví, hmotné statky 

 Investice do veřejných prostranství a sportovních zařízení (% z celkových nákladů města na 
rozvoj). 

 Zásah do chráněné kulturní památky, vč. ochranného pásma (m2 v ochranném pásmu). 

 

 


