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ÚVOD 
 

 

 

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce 

přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný 

tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích. 

Cílem je takový rozvoj, který zajistí vyvážený vztah mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým 

a environmentálním. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

 sociální rozvoj 

 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů 

 udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je dán 

přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK 

NA TOTO VYHODNOCENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ve svém stanovisku ze dne 01. 02. 

2017 č. j. JMK 1988/2017 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Pasohlávky na životní 

prostředí.  

Požadováno je tedy vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Pasohlávky  na životní prostředí, ve smyslu 

zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad konstatoval, že „Návrh zadání změny č. 2 ÚP Pasohlávky, …, stanoví 

rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení § 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí.“ 

Vzhledem k výše uvedenému OŽP krajského úřadu dále konstatoval, že vyplývá potřeba řešit 

možné střety (včetně vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů) návrhových ploch pro realizaci 

uvedených nadmístně významných záměrů, jak s ochranou životního prostředí, tak s jednotlivými 

návrhovými plochami ÚP navzájem. 

Souběžně se změnou č. 2 ÚP Pasohlávky proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění, vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. 

Jeho součást – Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována  dle zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí společností Ekogroup Czech s.r.o., RNDr. Marek 

Banaš, Ph.D. a kolektiv spoluautorů (autorizace dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění, č.j. 

42028/ENV/14). 

 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí je uveden v příloze č. 1 k 

zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, struktura obsahu vyhodnocení vlivů je rozčleněna do 12 kapitol. 

1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací 

dokumentace, vztah k jiným koncepcím 

2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace (ÚPD, tj. územního plánu) k cílům ochrany 

životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni  

3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, 

pokud by nebyla uplatněna ÚPD 

4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD významně ovlivněny 

5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD významně 

ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti  

6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD, včetně vlivů 

sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, 

trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou 

rozmanitost, faunu, flóru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně 

dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými 

oblastmi vyhodnocení 

7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých 

variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich 

omezení 

8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo 

předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí 

9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do ÚPD a jejich 

zohlednění při výběru variant řešení  

10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu ÚPD na životní prostředí  

11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 

negativních vlivů na životní prostředí  

12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů 
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13. Závěr a návrh stanoviska 

 

Zpracované vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 ÚP Pasohlávky na životní prostředí respektuje 

výše uvedenou strukturu a obsah dokumentu podle přílohy stavebního zákona a zohlednilo požadavky 

krajského úřadu a dalších dotčených orgánů na vyhodnocení vlivů. Kompletní podrobné vyhodnocení vlivů 

Návrhu ÚP na životní prostředí je uvedeno v příloze tohoto vyhodnocení. Vlivy Návrhu ÚP (tj. 

navrhovaných rozvojových ploch, koridorů a navrhovaných změn funkčního využití území) na životní 

prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných aspektů, a to v přehledných tabulkách i v textech. 

V rámci vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 ÚP Pasohlávky na jednotlivé složky ŽP bylo 

zohledněno jak navržené funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých 

lokalit a různých druhů využití území. 

 

 

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že návrh změny č. 2 ÚP Pasohlávky bude mít 

akceptovatelný vliv na životní prostředí. Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány 

do územního plánu. 

 

Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP: 

 

V SEA hodnocení je konstatováno: 

„V průběhu hodnocení nebyly shledány takové významné negativní vlivy, které by realizaci 

návrhu změny ÚP jako celkové koncepce bránily nebo ji výrazně omezovaly. U některých 

navrhovaných ploch a koridorů jsou doporučeny podmínky pro realizaci, jejichž účelem je 

minimalizovat negativní vlivy jejich realizace. Vliv návrhu Změny č. 2 ÚP jako celkové koncepce je i 

při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný.“ 

 

 

POŽADAVEK UPLATNĚNÝ V SEA OPATŘENÍ V ÚP PASOHLÁVKY 

Ochrana životního prostředí obecně: 

 Umisťování záměrů uvedených v příloze č. 1 

zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

v navrhovaných plochách podrobit hodnocení vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví (projektová 

EIA). 

 

Vyplývá ze zákona, žádné opatření ve 

změně ÚP. 

Ochrana půdy: 

 Při povolování zástavby v návrhových plochách 

postupovat tak, aby byla zachována kompaktnost 

zemědělských ploch, jejich obslužnost, a aby bylo 

zamezeno vodní a větrné erozi nezpevněných 

pozemků nebo zvýšenému riziku negativních 

dopadů bořivých větrů na okrajové části lesních 

porostů. 

 Skrývku pozemků realizovat vždy jen v nezbytném 

rozsahu v souladu s postupem výstavby, a to 

v mimoprodukčním období říjen-březen. 

 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro zvýšení 

úrodnosti pozemků přímo v daném území nebo 

jeho blízkém okolí. 

 

 

Podmínka byla zapracována do kapitoly 

I.B.2 výrokové části územního plánu. 

 

 

 

 

 

Nepřísluší územnímu plánu, bude 

řešeno v navazujícím řízení - žádné 

opatření v ÚP Pasohlávky. 

 

Nepřísluší územnímu plánu, bude 

řešeno v navazujícím řízení - žádné 

opatření v ÚP Pasohlávky. 

Ochrana povrchových a podzemních vod: 

 U staveb v záplavových územích volit takové 

technické řešení a zabezpečení, aby nedošlo ke 

zhoršení průchodu případné povodňové vlny a 

k rozplavení případně ukládaných sypkých 

 

Podmínky byly zapracovány do kapitoly 

I.F.4 výrokové části územního plánu. 
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materiálů. 

Stabilizace odtokových poměrů: 

 Zajistit koordinaci případných změn v krajině tak, 

aby funkčnost protipovodňových opatření zůstala 

zachována.  

 Při realizaci navržené zástavby omezit zrychlení 

odtoku dešťových vod ze zastavěných a 

zpevněných ploch s použitím zasakování (je-li 

možná) nebo retence. 

 

Podmínky byly zapracovány do kapitoly 

I.F.4 výrokové části územního plánu. 

 

Ochrana krajinného rázu: 

 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu 

ochraně místního krajinného rázu. 

 Umisťování výškově nebo prostorově potenciálně 

významných krajinných dominant podrobit 

hodnocení vlivů na krajinný ráz. 

 

Podmínky byly zapracovány do kapitoly 

I.E.2 výrokové části územního plánu. 

 

Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES: 

 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné 

krajině a v navržených plochách veřejné zeleně 

používat autochtonní druhy a vyvarovat se 

výsadbám nepůvodních druhů rostlin. 

 Nebudovat v území nové bariéry významně 

bránící migraci živočichů, případně zajistit 

zachování průchodnosti krajiny vytvořením 

náhradních migračních cest kolem nově 

vymezených ploch výstavby. 

 

 

Podmínka je již obsažena v kapitole 

I.E.2 výrokové části územního plánu. 

 

 

Požadavek zapracován do kap. I.B.2 

„Ochrana hodnot v území“. 

Migraci živočichů umožní navržený 

územní systém ekologické stability. 

 

Požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace 

negativních vlivů na životní prostředí: 

Číslo 

plochy 

Typ plochy 

s rozdílným 

způsobem využití 

Podmínka realizace plochy 

uplatněná v SEA hodnocení 

Řešení ve změně č. 2 ÚP 

Pasohlávky 

K1-

DS04 

K2-

DS04 

Koridor dopravní 

infrastruktury 

Při realizaci záměru v koridorech 

K1-DS04 a K2-DS04 je třeba 

respektovat stanovisko EIA č.j. 

19817/ENV/16 ze dne 23.3.2016 a 

další správní rozhodnutí ochrany 

životního prostředí v dané věci 

(zejména výjimky z ochranných 

podmínek zvláště chráněných 

druhů). 

Podmínka byla zapracována do 

kapitoly I.C.8 výrokové části 

územního plánu. 

NVp 

166 

NVp – Plochy 

vodní a 

vodohospodářské 

– protierozní 

opatření 

Konkrétní technické řešení záměru 

a otázku případných výjimek 

z ochranných podmínek zvláště 

chráněných druhů je nutné 

konzultovat s příslušným orgánem 

ochrany přírody. Je třeba 

respektovat stanovisko EIA ke 

konkrétnímu záměru. 

Podmínka byla zapracována do 

kapitoly I.C.10 výrokové části 

územního plánu. 
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Pořizovatel územního plánu je dle § 55 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. povinen nejméně 

jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování územního plánu. Součástí této zprávy 

jsou vlivy uplatňování územního plánu na životní prostředí.  

Navržený systém  monitoringu bude v pravidelných intervalech využit k vyhodnocení realizace 

územního plánu. 

 

Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

vypracovaný zpracovatelem SEA hodnocení: 

- Výměra realizovaných částí ÚSES (ÚPD) 

- Výměra nově vysazené, obnovené či odstraněné zeleně (údaje obce) 

- Sledování poměru zastavěných a nezastavěných ploch v území (ÚPD) 

- Plošné vyjádření skutečných záborů ZPF (Český statistický úřad) 

- Sledování imisních koncentrací v území (ČHMÚ) 

- Plnění hlukových limitů – stanovení podílu populace vystavené nadlimitnímu působení hluku (Krajská 

hygienická stanice) 

- Jakost povrchových vod, stav koryt vodních toků (Povodí Moravy) 

- Míra znečištění podzemních vod (Povodí Moravy) 

- Trendy v zastoupení a územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů (AOPK) 

- Vývoj koeficientu ekologické stability území (výpočet z údajů ČSÚ) 

- Zásahy do krajinného rázu (obec s rozšířenou působností) 

 

Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí obsažený 

ve stanovisku dotčeného orgánu (OŽP Krajského úřadu JMK) podle § 50 odst. 5 stavebního zákona: 

 Krajina - využití území:  

indikátor – zastavěná plocha, jednotka - % podílu zastavěné a nezastavěné plochy (zdroj:  

ÚPD, obec)  

indikátor – trendy v zastoupení a v územním rozložení přírodních či přírodě blízkých biotopů (zdroj: 

AOPK, obec)  

 Krajina – veřejná zeleň: indikátor – realizovaná zeleň, popř. úbytek zeleně, jednotka - m2  

(zdroj: ÚPD, obec) 

 Vodní hospodářství a jakost vod:  

indikátor – stav koryt vodních toků, identifikace problémových úseků (zdroj: Povodí Moravy, s.p., 

obec)  

 Biodiverzita: indikátor – realizované skladebné části ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných 

biocenter a biokoridorů (zdroj: ÚPD, obec)  

 Půda a horninové prostředí:  

indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových záborů půdy, % - tj. procentuální podíl  

nových záborů z celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF (zdroj: ÚPD)  

 Veřejné zdraví:  

indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené nadlimitnímu působení hluku  

(zdroj: KHS, měření v terénu)  

indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé částice, NOx, CO, SO2, VOC; zdroj: ČHMÚ). 
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ 

LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN 

OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ 

NEVYLOUČIL  

 

 

Orgán ochrany přírody může ve svém stanovisku dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požadovat vyhodnocení vlivu koncepce (samostatně či 

v kumulaci s jinými koncepcemi) na lokality soustavy Natura 2000, pokud nelze vyloučit významný vliv 

koncepce na tyto lokality. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako dotčený orgán ochrany přírody, 

příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona vydal pod č. j. JMK 8975/2017 ze dne 

18.01.2017 k „Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Pasohlávky“ stanovisko podle § 45i výše uvedeného zákona, 

ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000. 

Tento významný vliv však nebyl vyloučen Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Pořizovatel proto 

usoudil, že vliv záměrů řešených ve změně č. 2 je nutné ve vztahu k lokalitám soustavy NATURA 2000 

vyhodnotit, neboť se jich přímo dotýkají. Z tohoto důvodu bylo zpracováno i odborné vyjádření k vlivu 

návrhu Změny č. 2 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000.  

 

Změna územního plánu je zpracována invariantně – variantní řešení spojené s hledáním 

nejmenšího negativního vlivu na soustavu Natura 2000 bylo obsahem ZÚR kraje, ve změně ÚP 

Pasohlávky již je možné pouze zpřesňovat koridory vymezené zásadami územního rozvoje. 

 

V rámci soustavy Natura 2000 byly v řešeném území vymezeny ptačí oblast (PO) – PO Střední 

nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030) a evropsky významná lokalita (EVL) - EVL Mušovský 

luh (CZ0624103). 

Předmětem ochrany PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny (CZ0621030) jsou populace orla 

mořského, rybáka obecného, husy velké, husy běločelé, husy polní a vodních ptáků v počtu vyšším než 

20 000 jedinců a jejich biotopy. Ptačí oblast o celkové rozloze 1048 ha se rozkládá asi 10 km severně od 

Mikulova, mezi obcemi Strachotín a Dolní Věstonice a silnicí na Mikulov. 

EVL Mušovský luh (CZ0624103) je komplex lužního lesa podél dolního toku řeky Jihlavy mezi 

obcí Přibice a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Lokalita představuje jeden z posledních 

dochovaných zbytků lužního lesa po vybudování střední novomlýnské nádrže. Vyskytují se zde minimálně 

dva druhy významné z hlediska Natury 2000 - roháč velký a vydra říční. 

 

Při zpracování Změny č. 2 ÚP Pasohlávky bylo zpracováno Odborné vyjádření k vlivu návrhu 

Změny č. 2 ÚP Pasohlávky na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 

(Zpracoval: RNDr. Marek Banaš, Ph.D., osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č. 

114/1992 Sb., v platném znění  (č.j.: 73458/ENV/14, 3891/630/14). 
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Pro minimalizaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnocené koncepce na předměty 

ochrany a celistvost EVL Mušovský luh a PO  Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je při budoucí 

realizaci záměrů obsažených ve Změně č.2 ÚP Pasohlávky  žádoucí zapracovat konkrétní níže uvedená 

doporučení. Jejich cílem je minimalizovat riziko možného negativního ovlivnění jednotlivých předmětů 

ochrany EVL a PO. Konkrétně se jedná se o tato opatření: 

 

Číslo 

plochy 

Typ plochy 

s rozdílným způsobem 

využití 

Podmínka realizace plochy Opatření v ÚP Pasohlávky 

K1-

DS04 

K2-

DS04 

Koridor dopravní 

infrastruktury 

Při realizaci záměru 

v koridorech K1-DS04 a K2-

DS04 je třeba respektovat 

stanovisko EIA č.j. 

19817/ENV/16 ze dne 

23.3.2016 a další správní 

rozhodnutí ochrany životního 

prostředí v dané věci 

(zejména výjimky 

z ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů). 

Podmínka byla zapracována do 

kapitoly I.C.8 výrokové části 

územního plánu. 

NVp 

166 

NVp – Plochy vodní a 

vodohospodářské – 

protierozní opatření 

Konkrétní technické řešení 

záměru a otázku případných 

výjimek z ochranných 

podmínek zvláště 

chráněných druhů je nutné 

konzultovat s příslušným 

orgánem ochrany přírody. Je 

třeba respektovat stanovisko 

EIA ke konkrétnímu záměru. 

Podmínka byla zapracována do 

kapitoly I.C.10 výrokové části 

územního plánu. 
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 
Ze zákona č. 163/2006 Sb., v platném znění, vyplývá, že územní plány by měly být postaveny na 

výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně analytických podkladů (ÚAP).  

Podkladem pro změnu č. 2 ÚP Pasohlávky byla čtvrtá úplná aktualizace územně analytických 

podkladů ORP Pohořelice 2016, kterou pořídil MěÚ Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební 

úřad, ve spolupráci s firmou Arch.Design, s.r.o.. 

 

U obce Pasohlávky byl v ÚAP  zjištěn silný environmentální pilíř, silný hospodářský pilíř, ale 

narušený sociální pilíř: 

 
 

 

Environmentální pilíř, důsledky na přírodní hodnoty 

 

Horninové prostředí a geologie 

Na území Pasohlávek se nenachází dobývací prostory ani chráněná ložisková území. Západně od 

obce leží nevýhradní ložisko surovin. 

Pod vrchem Hradisko v k.ú. Mušov pod vinnými sklepy směrem k silnici I/52 je evidován 

potenciální sesuv „Mušov“, klíč 2279. 

Na území obce se dále nacházejí dvě staré zátěže území (skládky). 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nemá na tyto skutečnosti vliv. 

Vodní režim 

Pasohlávky se nacházejí v suchém a srážkově podprůměrném regionu Jižní Moravy, který byl 

znatelně ovlivněn zřízením novomlýnských nádrží. V souvislosti s intenzivním využíváním krajiny 

dochází ke zvyšování odtoku srážkové vody, krajina není schopná vodu delší dobu zadržovat. Snižuje se 

tak i odpar, což vede k přehřívání krajiny a jejímu dalšímu vysušování. 

Je třeba srážkovou vodu v krajině zachytit, umožnit infiltraci do podzemních vod a zabránit 

zrychlenému odtoku do vodních koryt – přiblížit se co nejvíce k původnímu přirozenému vodnímu režimu 

v krajině. 

Stav podzemních a povrchových vod není uspokojivý. Hlavním typem znečištění vod je 

eutrofizace v důsledku nadměrného množství živin. Na  znečištění se podílí především zemědělská výroba, 
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případně odpadní vody vypouštěné do vodních toků. 

Záplavové území a jeho aktivní zóna se nachází severovýchodně od obce-za silnicí I/52 a 

neohrožuje zástavbu ani rozvojové plochy. 

Realizace dálnice D52 přináší riziko zhoršení odtokových poměrů. Toto riziko bude eliminováno 

v navazujícím řízení.  

Kvalita ovzduší 

Na celém území ORP Pohořelice je překračován imisní limit koncentrace ozonu pro ochranu 

lidského zdraví. Tento problém ale nelze řešit izolovaně v rámci sledovaného území. Realizace záměrů 

územního plánu neovlivní významně kvalitu ovzduší. 

Odpady 

Odpady jsou odváženy mimo území obce na skládku provozovanou firmou A.S.A. Žabčice,  

spol. s r.o. (pobočka Žabčice). Změna ÚP způsob nakládání s odpady nemění. 

Ochrana přírody a krajiny  

Kromě zmíněných lokalit NATURA 2000  se v řešeném území nachází přírodní památka Betlém a 

přírodní rezervace Věstonická nádrž. Předmětem ochrany PP je bažina s bohatým výskytem obojživelníků. 

Plošná rozloha PP činí 10,9 ha. 

Předmětem ochrany PR je umělá přehradní nádrž se soustavami ostrůvků, bohaté hnízdiště a 

shromáždiště vodních ptáků. Rozloha v k.ú. Mušov je cca 480 ha. 

V řešeném území  nebyl vyhlášen žádný významný krajinný prvek. 

Dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jsou významnými 

krajinnými prvky také všechny lesy, vodní toky a rybníky, jezera a údolní nivy. Významné krajinné prvky 

jsou chráněny před poškozováním a ničením dle § 4 odst. (2) citovaného zákona 

Všechna výše uvedená chráněná území jsou ve změně územního plánu zohledněna. Mírně 

negativní vliv mohou mít koridory K1-DS04 a K2-DS04 určené pro umístění dálnice D52, které okrajově 

zasahují do EVL, PO i PR. Rovněž zvýšená dopravní zátěž na dálnici může mít mírně negativní vliv, 

nicméně poloha koridoru a stanovené podmínky pro umístění a technické řešení dálnice v rámci koridoru 

negativní vlivy minimalizují. 

Koridory K1-DS04 a K2-DS04 mohou mít rovněž potenciálně mírně negativní vliv na krajinný 

ráz. Toto riziko je ale malé, neboť dálnice povede v trase stávající kapacitní silnice I/52. 

Naopak plochy vymezeného regionálního a nadregionálního ÚSES a navržený LBK budou mít 

nepochybně příznivý vliv na krajinný ráz i na ekologickou stabilitu území. 

 

Územní systém ekologické stability 

Změna územního plánu zapracovává do ÚP Pasohlávky následující prvky nadregionální a 

regionální úrovně ÚSES, vymezené v ZÚR kraje: 

- Nadregionální biokoridore K 161, který do řešeného území zasahuje jak svou nivní (K 161N) tak i 

vodní větví (K 161V). K 161 řešeným územím prochází přes plochy Novomlýnských nádrží a jejich 

jižních příbřežních partií.  

- regionální biocentrum RBC 44 Věstonická nádrž, v ÚP označené jako K161/RBC 44 Věstonická 

nádrž,  které je situováno v prostoru vodní nádrže Nové Mlýny II, přičemž jím prochází obě větve 

nadregionálního biokoridoru K 161 (vodní i nivní).  

- regionální biocentrum RBC 342 Vrkoč, které zahrnuje komplexy lužního lesa severně od vodní nádrže 

Nové Mlýny II.  

Dále vymezuje změna č. 2.8 nový místní biokoridor LBK 14, který zajistí lepší návaznost ÚSES na 

k.ú. Drnholec. 

 

Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí les 
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Podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce činí v obci Pasohlávky 53,8%. Z velké části jde o 

pozemky meliorované.  

Zábor ZPF, a to i kvalitní zemědělské půdy I. a II.třídy ochrany vyvolávají nadmístní záměry ve 

veřejném zájmu – koridory pro umístění dálnice D52 (K1-DS04 a K2-DS04) a nadregionální biokoridor 

K 161N. Z územně technických důvodů nelze tyto koridory vést po méně kvalitních půdách. 

 

 

Ekonomický pilíř, hospodářský potenciál rozvoje 

 

Obec Pasohlávky je obcí zaměřenou na zemědělství a turismus. V rámci ORP Pohořelice je obcí 

s největší daňovou výtěžností.  

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky bude mít mírně příznivý vliv na ekonomický pilíř, v důsledku 

vytvoření podmínek pro umístění dálnice D52, která zrychlí a zkvalitní dopravní dostupnost obce ve směru 

na Brno i Mikulov a Vídeň. 

 

Plochy výroby 

Žádný vliv změny ÚP. 

 

Občanská vybavenost 

Žádný vliv změny ÚP. 

 

 

Sociální pilíř 

 

ÚAP uvádějí mezi slabými stránkami vysokou obložnost bytů, chybějící základní školu v obci 

a vysokou dojížďku za prací mimo okres. Za hrozbu považují možnou přeměnu obce na monofunkční 

turistickou lokalitu. 

Tyto problémy řeší platná ÚP Pasohlávky, beze změn. 

 

Technická a dopravní infrastruktura 

Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně 

zasahují do života celé společnosti. Technická infrastruktura zahrnuje vedení, stavby a s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 

stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení 

veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě. 

Technická infrastruktura je v obci na velmi dobré úrovni a je stabilizována, v územním plánu 

nebylo třeba měnit stávající koncepci. 

Rovněž dopravní infrastruktura (místní a účelové komunikace) je stabilizovaná a dopravní 

dostupnost dobrá. 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky vymezuje koridor pro nadmístní dopravní záměr, umístění dálnice 

D52. Kladný vliv na pilíř. 

Demografický vývoj 

Žádný vliv změny ÚP. 

Žádný vliv změny ÚP. 

Bydlení 

Žádný vliv změny ÚP. 

Kulturní život 
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Žádný vliv změny ÚP. 

Kulturní a civilizační hodnoty 

Žádný vliv změny ÚP. 

 

Předpokládané vlivy změny Územního plánu Pasohlávky na výsledky analýzy silných 

stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území 

 

Viz kapitola „VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH 

VZTAHŮ V ÚZEMÍ“ části II změny územního plánu, tj. Odůvodnění Změny ÚP. 

 

 

Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

 

Územně analytické podklady zařadily Pasohlávky dle vyváženosti pilířů územního rozvoje mezi 

obce s narušeným 1 pilířem. Pasohlávky mají silný ekologický a hospodářský pilíř, ale slabý pilíř  sociální.  

 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky bude mít mírně negativní vliv na přírodu a krajinný ráz (v důsledku 

umístění dálnice D52 v koridorech K1-DS04 a K2-DS04), naopak pozitivní vliv ale budou míst plochy 

vymezeného regionálního a nadregionálního ÚSES a navržený LBK. 

Změna ÚP bude mít mírně příznivý vliv na hospodářský pilíř a nulový vliv na sociální pilíř.  

V souhrnu tedy nebude mít změna ÚP Pasohlávky významný vliv na vyváženost vztahu 

jednotlivých pilířů. 
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI 

OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, NEPODCHYCENÉ V 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

 

Posouzeny jsou vlivy na skutečnosti zjištěné při doplňujících průzkumech a rozborech, které 

provedl zpracovatel územního plánu. Jednalo se o analýzu urbanistické koncepce obce, struktury sídla, 

kompozice, atd. 

Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční 

uspořádání a rozložení obce v krajině. Velkou část území obce tvoří vodní nádrže Nové Mlýny I a Nové 

Mlýny II, dále lužní lesy a zemědělská půda. Zejména k.ú. Mušov  požívá intenzivní ochrany přírody.  

Urbanistický vývoj sídla: 

 

II. Vojenské mapování – 

Františkovo (1836-1852) 
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz 

 

Ortofoto snímek 2015 
Zdroj: seznam.cz 

 

http://oldmaps.geolab.cz/
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Základní koncepce rozvoje sídla 

 

Platný územní plán Pasohlávky klade důraz na rozvoj všech tří pilířů rozvoje, s cílem jejich 

vyvážení. Hlavní územní rozvoj je v územním plánu Pasohlávky směřován východně od dnešní zástavby 

do oblasti tzv. poloostrova a dále podél břehu nádrže směrem k silnici 52. V této lokalitě se jedná o rozvoj 

rekreačně-lázeňské zóny, tedy ploch občanského vybavení a smíšených obytných. 

ÚP usiluje o segregaci navzájem neslučitelných (obtěžujících) funkcí – plochy výroby a skladování 

jsou soustředěny na západní okraj města.  

 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky zpřesňuje nadmístní záměry vymezené ZÚR kraje - nadregionální a 

regionální ÚSES a koridor dopravy pro umístění dálnice D52. Pro všechny tyto záměry byly v platném ÚP 

Pasohlávky vymezeny koridory územních rezerv. Lze tedy konstatovat, že změna územního plánu nebude 

mít významný vliv na základní koncepci rozvoje sídla. 

 

 

Ochrana krajiny a krajinného rázu 

 

Území obce Pasohlávky se vyznačuje množstvím vyhlášených chráněných území, atraktivní polohou 

u vodní nádrže Nové Mlýny I, ale také živelným rekreačním využíváním jižního břehu vodní nádrže a 

množstvím nepovolených staveb ve volné krajině: 
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Změna č. 2 ÚP Pasohlávky vymezuje následující opatření směřující k ochraně přírodních hodnot 

v území: 

 

 Plocha Přírodní rezervace Věstonická nádrž byla zahrnuta do ÚSES jako regionální biocentrum 

K 161/RBC 44 Věstonická nádrž a zařazena do ploch přírodních, což znásobí ochranu tohoto cenného 

území. 

 Mezi obcemi Pasohlávky a Ivaň bylo vymezeno regionální biocentrum RBC 342 Vrkoč, které kromě 

ekologické funkce zajistí ochranu zbytků lužního lesa. 

 Při jižní hranici k.ú. Pasohlávky  i k.ú. Mušov je vymezen (resp. zpřesněn) nadregionální biokoridor 

K 161N, který bude mít významný vliv nejen na posílení ekologické stability, ale i na krajinný ráz, 

v důsledku omezení živelného rekreačního využívání pobřeží vodní nádrže Nové Mlýny I. 

 Vymezení nadregionálního biokoridoru K 161V a ploch vodních a vodohospodářských  NVk 170, 

NVk 171 zvýší ekologickou stabilitu území. 
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K 

NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO 

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, 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, který uspokojuje potřeby současné i 

budoucí generace. 

Priority územního plánování jsou v Politice územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 

stanoveny rovněž k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 

hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority jsou určeny ke 

konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v 

návazných ÚPD krajů a obcí. Priority PÚR ČR jsou blíže stanoveny v podobě rozvojových oblastí a os, 

specifických oblastí, koridorů a ploch a dále také jednotlivými strategickými požadavky na určitý směr 

rozvoje celého území ČR. Mezi ně patří například: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, 

civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví; 

zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, kulturní krajiny; stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavitelného území a mnoho dalších. 

 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky  je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění a s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 

aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 15.4.2015  - viz odůvodnění změny č. 2 ÚP 

Pasohlávky, kapitola SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD VYDANOU 

KRAJEM. 
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F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ - SHRNUTÍ 

 

Na základě ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena 

vyváženost územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 

společenství obyvatel území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání 

mezi nimi. 

V obci byl analyzován slabý sociální pilíř, silný pilíř  ekologický a hospodářský. Vyváženost 

jednotlivých pilířů řeší platný ÚP Pasohlávky. Změna č. 2 ÚP Pasohlávky řeší především uvedení ÚP 

Pasohlávky do souladu s následně vydanou územně plánovací dokumentací kraje. 

 

Vyhodnocení vlivů změny ÚP Pasohlávky na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní 

prostředí: 

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

definované v ÚAP ORP Pohořelice 
Řešení ve změně č. 2 ÚP Pasohlávky 

V řešeném území leží významné zdroje přírodní 

minerální vody v k.ú. Pasohlávky a Mušov (vrt 

Mušov- 3G a Pasohlávky – 2G) 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nebude mít vliv na 

existenci přírodních léčivých zdrojů. Jejich 

využití je řešeno v platném ÚP Pasohlávky. 

Především jihovýchod území ORP (Vranovice, 

Ivaň, Pasohlávky-Mušov) je tvořen z velké části 

chráněnými oblastmi se zachovalou a rozmanitou 

krajinou.  

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky respektuje chráněné 

oblasti s rozmanitou krajinou a její ochranu dále 

rozvíjí v rámci vymezeného ÚSES a 

zapracováním opatření na vodním toku Svratka 

dle schválených ZUR JMK.  

Oblast je tvořena z velké části chráněnými 

oblastmi se zachovalou a rozmanitou krajinou. 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky tuto rozmanitost 

podporuje a chrání zpřesněním a vymezením 

prvků ÚSES obsažených v ZUR JMK. Současně 

jsou zapracována i  opatření na vodním toku 

Svratka. 

V řešeném území je vymezena PO Střední nádrž 

vodního díla Nové Mlýny, EVL Mušovský luh, 

PR Věstonická nádrž a PP Betlém. 

Veškerá chráněná území jsou změnou č. 2 ÚP 

Pasohlávky respektována. Mírně negativní vliv 

mohou mít koridory K1-DS04 a K2-DS04 určené 

pro umístění dálnice D52, které okrajově 

zasahují do EVL, PO i PR. Rovněž zvýšená 

dopravní zátěž na dálnici může mít mírně 

negativní vliv, nicméně poloha koridoru a 

stanovené podmínky pro umístění a technické 

řešení dálnice v rámci koridoru negativní vlivy 

minimalizují. 

Nízká ekologická stabilita zemědělských oblasti, 

zrychlený vodní režim, výsušnost - všechny 

obce, v nižší míře pouze Pasohlávky a Ivaň. 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky zpřesňuje dle 

schválených ZUR JMK územní systém 

ekologické stability, což bude mít pozitivní 

dopad na ekologickou stabilitu v území. Mimo 

ÚSES jsou v rámci změny č. 2 řešena i opatření 

na vodním toku Svratka.  

Staré zátěže, skládky Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Změnou je respektována urbanistická koncepce 

založena platným ÚP. 

Pod vrchem Hradisko pod vinnými sklepy 

směrem k silnici I/52 je evidován potenciální 

sesuv „Mušov“ 

Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Zvýšení lesnatosti a účelová výsadba rozptýlené 

zeleně a zeleně podél komunikací. 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky zpřesňuje a vymezuje 

dle schválených ZUR JMK prvky ÚSES, které 
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mohou mít pozitivní dopad na zvýšení prvků 

zeleně v řešeném území. 

Kvalitní péče a důsledná ochrana chráněných 

území. 

Tato ochrana je změnou č. 2 ÚP Pasohlávky dále 

podpořena vymezením prvků ÚSES.  

Ekologizace zemědělství na celém území. Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Rozšiřování výstavby na úkor přírodních ploch.  Změna č. 2 zpřesňuje a zapracovává do ÚPD 

nadmístní záměry obsažené v ZUR JMK. Nově 

je vymezen koridor dopravní infrastruktury pro 

dálnici D52, který bude klást nároky na výstavbu 

a rozšíření stávající dopravní infrastruktury.  

Další změny obsažené ve změně č. 2 řeší ÚSES a 

opatření na vodním toku Svratka, které budou 

mít pozitivní dopad na ekologickou stabilitu 

v území. 

Při nadměrném rozvoji cestovního ruchu možné 

střety s ochranou životního prostředí 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nevymezuje žádné 

nové plochy rekreace.  

 

Vyhodnocení vlivů změny ÚP Pasohlávky na soudržnost společenství obyvatel: 
 

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

definované v ÚAP ORP Pohořelice 
Řešení ve změně č. 2 ÚP Pasohlávky 

Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Pohořelice Řešení ve změně č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Příznivá věková struktura obyvatel. Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Významné vodní plochy vhodné pro rekreaci, 

aquapark 

Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Dopravní napojení: územím prochází významný 

silniční tah I/52. 

Změna č.2 ÚP Pasohlávky vymezuje koridory 

dopravní infrastruktury K1-DS04 a K2-DS04 pro 

umístění D52. Pozitivní vliv na další rozvoj 

území.  

Vhodné podmínky pro rozvoj lázeňství a 

cestovního ruchu. Významný zdroj nových 

pracovních příležitostí aquapark. 

Je řešeno v platném ÚP Pasohlávky. Beze změn. 

Velmi vysoká daňová výtěžnost Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky 

Nízká míra nezaměstnanosti Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky 

Vysoká obložnost bytů Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Chybějící základní škola v obci. Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Vysoká vyjížďka za prací mimo okres. Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Kapacitně nevyhovující zdroje vody Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Odlehlost obce od krajského města Realizací D52 v koridorech K1-DS04 a K2-

DS04 se zkrátí dopravní dosažitelnost krajského 

města. 

Nadměrná hluková zátěž od dopravy (pro 

obytnou zástavbu) na silnicích II/416 

(Pohořelice), R52 (Pohořelice) a I/52 (Nová Ves, 

Pasohlávky-Mušov  

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nebude mít vliv na 

hlukovou zátěž od dopravy na silnicích II/416 a 

I/52. Nově je vymezen koridor dopravní 

infrastruktury pro dálnici D52. Koridor vymezuje 

rozvojový záměr obecně, kde je uvažováno 

s jeho zpřesněním v navazujícím řízení dle 

konkrétního projektu, který bude řešit i možnosti 

protihlukových opatření. 

Vytvoření podmínek pro alternativní způsoby 

dopravy na kratší vzdálenosti - především pěší a 

cyklotrasy. 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky řeší umístění 

cyklotrasy EuroVelo 9. Kladný vliv změny ÚP. 

Zvýšení intenzity dopravy v důsledku rozvoje 

rekreační a lázeňské zóny - zvýšení emisí a 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky vymezuje koridory 

dopravní infrastruktury K1-DS04 a K2-DS04 pro 



 

 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00  Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP Pasohlávky, změna č. 2 

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 

Strana: 105 
 

hlukové zátěže.  dálnici D52, která bude mít pozitivní dopad na 

celkovou dopravní situaci v území směr 

Pohořelice – Mikulov- hranice ČR/ Rakousko. 

Rozvoj a celková urbanistická koncepce 

rekreační a lázeňské zóny byla prověřena a 

stabilizována v rámci již stanovené koncepce 

územního plánu. Změna č. 2 ÚP Pasohlávky ji 

nemění.  

Přeměna obce na monofunkční turistickou 

lokalitu 

Žádný vliv změny č. 2, která řeší exravilán sídla 

a respektuje urbanistickou koncepci založenou 

ÚP.  

Nedostatečný rozvoj technické infrastruktury – 

např. nedořešení kapacity vodních zdrojů v 

souvislosti s dynamickým rozvojem rekreační a 

lázeňské oblasti 

Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Růst intenzity dopravy na stávajících (kapacitně 

nevyhovujících) silnicích. Oddalování 

pokračování výstavby dálnice D 52 ve směru na 

Mikulov. 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky vymezuje koridory 

dopravní infrastruktury K1-DS04 a K2-DS04 pro 

dálnici D52, která bude mít pozitivní dopad na 

celkovou dopravní situaci v území směr 

Pohořelice – Mikulov- hranice ČR/ Rakousko. 

Kontaminace vodních zdrojů (např. 

zemědělstvím) 

Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

  

Vyhodnocení vlivů změny ÚP Pasohlávky na ekonomický pilíř  

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

definované v ÚAP ORP Pohořelice 
Řešení ve změně č. 2 ÚP Pasohlávky 

Výstavba dálnice D 52 včetně potřebného 

mimoúrovňového napojení stávajících silnic. 

Pro rozvojový záměr z měna č. 2 ÚP Pasohlávky 

řeší a zpřesňuje uvažovaný nadmístní záměr 

obsažený v nadřazené ÚPD ZUR JMK. 

Rozšíření funkce rekreačního komplexu o 

lázeňství 
Žádný vliv změny č. 2 ÚP Pasohlávky. 

Další rozvoj lázeňství – využití zdrojů přírodní 

minerální vody v k.ú. Pasohlávky a Mušov.  

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nebude mít vliv na 

využití zdrojů přírodní minerální vody. 

Plánovaná rozšíření rekreační oblasti a výstavba 

lázeňského centra v obci Pasohlávky-Mušov.  

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nebude mít žádný 

vliv na výstavbu v rekreační oblasti a výstavbu 

lázeňského centra. 

Předpokládaný rozvoj lázeňství a cestovního 

ruchu v oblasti Pasohlávky-Mušov naráží na 

prahovou situaci v oblasti zásobování pitnou 

vodou.  

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky nebude mít přímý 

vliv na rozvoj lázeňství. Změna č. 2 zapracovává 

nadmístní záměry obsažené v ZUR JMK , které 

řeší opatření na vodním toku Svratka, 

zapracování ÚSES a vymezení koridoru 

dopravní infrastruktury pro umístění dálnice  

D52 Pohořelice-Mikulov- hranice ČR/Rakousko. 

Problematiky zásobování vodou se nedotýká, ta 

je řešena  v rámci  platného územního  plánu. 

 

 

Závady urbanistické:  

 Nesoulady ÚSES 

Předmětem změny č. 2 ÚP je koordinace ÚSES dle Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Dále dílčí změna č. 2.8 koordinuje loklání ÚSES v k.ú. Pasohlávky 

s místním ÚSES v k.ú. Drnholec. Řešeno změnou č.2 ÚP, kladný vliv.  

 Brownfields 
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Plochy Brownfield byly řešeny celkovou koncepcí ÚP, kterou změna č. 2 ÚP Pasohlávky 

respektuje. 

 Výběr trasy prodloužení dálnice D52 v úseku Pohořelice – Mikulov 

Předmětem změny č. 2 ÚP je koordinace záměru dopravní infrastruktury, zpřesnění a 

vymezení koridoru pro umístění dálnice D52 dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje. Řešeno změnou č. 2 ÚP.  

 

Závady dopravní:  

 Silnice I/52 

Předmětem změny č. 2 ÚP je koordinace záměru dopravní infrastruktury zpřesnění a 

vymezení koridoru dálnice D52 dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Řešeno 

změnou č. 2 ÚP.  

 

Závady hygienické:  

 Skládky – staré zátěže 

Žádný vliv. Změnou je respektována urbanistická koncepce založena platným ÚP.  

 

Ohrožení území:  

 Plochy rizikové pro vznik větrné eroze 

ÚP vymezuje a zpřesňuje ÚSES, který bude mít pozitivní dopad na celkovou ekologickou 

stabilitu v území. 

 

Střety rozvojových záměrů s limity:  

 Rozvojové záměry vyvolávají zábory ZPF I a II. třídy ochrany 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky řeší zapracování nadmístních záměrů obsažených v ZUR JMK, 

které budou mít dopad na zábor zemědělské půdy.   

 Záměry dopravních staveb x prvky ÚSES 

Změna č. 2 ÚP řeší zapracování, zpřesnění nadmístních záměrů obsahující řešení 

dopravní infrastruktury dálnice D52 a ÚSES.  

 

Z ÚAP správního území ORP Pohořelice (2016) nevyplývají pro změnu č. 2 ÚP Pasohlávky žádné 

požadavky k řešení mimo zpřesnění nadmístních záměrů vyplývajících ze Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje. Všechny další podměty již byly zapracovány do platného ÚP Pasohlávky. 

 

Změna č. 2 ÚP Pasohlávky v dostatečné míře eliminuje předpokládaná rizika a ohrožení života 

budoucích generací zejména v následujících oblastech a ohledech: 

- snaží se vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj, pro dlouhodobou prosperitu území 

- eliminuje možné zhoršení nebo ohrožení životního prostředí a životních podmínek v 

dlouhodobém horizontu, respektuje environmentální limity, prvky historie (nemovité kulturní 

památky) a urbanisticko-architektonické hodnoty 

- vytváří podmínky pro eliminaci ohrožení obyvatel (bezpečná dopravní a technická 

infrastruktura, ochrana krajinných a památkových hodnot, civilní ochrana) 

- zajišťuje udržitelné a efektivní využívání přírodních zdrojů a hodnot z pohledu jejich 

zachování i pro budoucí generace. 

 

 

 


