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A) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán byl pořizován postupem podle v té době platného stavebního zákona a vyhlášek podle dikce 
schváleného Zadání. 

O pořízení Územního plánu Petrov (dále také „ÚP Petrov") rozhodlo Zastupitelstvo obce Petrov z vlastního 
podnětu usnesením č. 334 ze dne 25.08.2016, a zároveň usnesením č. 335 ze stejného dne určilo místostarostu 
obce Ing. Ladislava Krůtila jako zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem v rámci procesu pořízení ÚP Petrov 
(dále jen „určený zastupitel") pro volební období 2014–2018. Usnesením č. 225 ze dne 12.12.2019 jmenovalo 
Zastupitelstvo obce Petrov místostarostu obce Ing. Ladislava Krůtila jako určeného zastupitele pro volební období 
2018-2022. 

Zadání územního plánu 

Zastupitelstvo obce Petrov na základě zmocnění uvedeného v § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), stanovilo v souladu s § 47 odst. 1 stavebního zákona, § 11 odst. 
2 a 3 a přílohou č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“), hlavní 
cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu Petrov. 

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Petrov o pořízení územního plánu a na základě v té době platných 
územně analytických podkladů, Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, jako úřad územního plánování 
vykonávající územně plánovací činnost pro obce ve svém správním obvodu (dále také „pořizovatel“) ve smyslu 
§ 6 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, ve spolupráci s určeným zastupitelem zajistil v září 2018 zpracování návrhu zadání ÚP Petrov. 
Při zpracování zadání vycházel pořizovatel také z průzkumů a rozborů provedených v létě 2018 společností 
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno. Návrh zadání ÚP Petrov byl zpracován v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. Následně byl návrh zadání 
ÚP Petrov projednán v souladu s ustanovením § 47 stavebního zákona. Pořizovatel v souladu s ustanovením 
§ 47 odst. 2 stavebního zákona dopisem č. j. MUHOCJ 84403/2018 ze dne 10.12.2018 oznámil zahájení 
projednání návrhu zadání ÚP Petrov a současně zaslal návrh zadání ÚP Petrov jednotlivě dotčeným orgánům, 
sousedním obcím a krajskému úřadu. Rovněž byl návrh zadání ÚP Petrov vystaven k veřejnému nahlédnutí 
na Městském úřadě Hodonín a Obecním úřadě Petrov ve lhůtě od 11.12.2018 do 10.01.2019. Úplné znění 
návrhu zadání ÚP Petrov bylo dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na mapovém portále 
ORP Hodonín. 

Do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Do 30 dnů 
od obdržení návrhu zadání ÚP Petrov mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit 
u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedli požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů 
a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl uplatnil krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko, sousední obce mohly uplatnit podněty. Krajský úřad, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad 
uplatnil stanovisko, ve kterém nevyloučil významný vliv na PO, EVL a soustavy Natura 2000, a zároveň uplatnil 
požadavek na zpracování posouzení vlivů návrhu ÚP Petrov na lokality soustavy Natura 2000 (tzv. Naturové 
hodnocení). Krajský úřad, odbor životního prostředí, ve svém stanovisku uplatnil požadavek na zpracování 
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Petrov na ŽP (tzv. SEA hodnocení). Na základě skutečnosti, že Krajský úřad 
Jihomoravského kraje ve svém stanovisku nevyloučil významný vliv na PO, EVL a soustavy Natura 2000, doplnil 
pořizovatel do zadání i požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů ÚP Petrov na udržitelný rozvoj území. 
Ve spolupráci s určeným zastupitelem dále v únoru 2020 pořizovatel upravil návrh zadání ÚP dle výsledků 
projednání a předložil jej zastupitelstvu obce ke schválení. Upravené Zadání ÚP Petrov bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva obce Petrov č. 259 ze dne 20.02.2020. 

Protože zadání neobsahovalo požadavek na zpracování konceptu a tím ani variantní řešení, bylo postupováno 
podle § 50 a následujících zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh územního plánu 

Na základě schváleného Zadání ÚP Petrov pořizovatel zajistil zpracování návrhu ÚP Petrov. Jako zpracovatele 
návrhu ÚP Petrov si obec zvolila společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem Příkop 8, 602 00 
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Brno, přičemž hlavním projektantem pro tuto zakázku je Ing. arch. Emil Navrátil, autorizovaný architekt 
České komory architektů (č. autorizace 00 742). Vypracování návrhu ÚP Petrov bylo zadáno smlouvou o dílo 
č. 218-001-808. Návrh ÚP Petrov byl ze strany projektanta dodán pořizovateli v dubnu 2021 včetně dokumentů 
„Vyhodnocení předpokládaných vlivů ÚP Petrov na udržitelný rozvoj území“ (zpracovatel Urbanistické středisko 
Brno, spol. s r.o., duben 2021), „ÚP Petrov – Naturové hodnocení koncepce dle § 45i odst. 2 zákona č.114/1992 
Sb., v platném znění“ (zpracovatel EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 Jihlava, RNDr. Milan Macháček- 
autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle § 45 i zákona, rozhodnutí MŽP ČR o autorizaci č.j. 
69909/ENV/06 2396/630/06 ze dne 30.01.2007, duben 2021) a „ÚP Petrov – SEA hodnocení dle zák. č. 
100/2001 sb., v platném znění a zák. č. 183/2006 Sb." (zpracovatel EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 
Jihlava, RNDr. Milan Macháček-autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků podle zák. č. 
100/2001 Sb., držitel osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 6333/246/OPV/93 ze dne 15.04.1993, prodlouženo 
rozhodnutím MŽP č. j. 90668/ENV/15 ze dne 12.01.2016, duben 2021). Návrh byl zpracován dle stavebního 
zákona účinného od 01.01.2013. Návrh ÚP Petrov byl zpracován v souladu s v té době platnými dokumenty 
Politika územního rozvoje České republiky a Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Společné jednání o návrhu ÚP Petrov 

Společné jednání o návrhu ÚP Petrov a o výše uvedených vyhodnoceních se uskutečnilo dne 24.05.2021 
na Městském úřadě v Hodoníně. Termín společného jednání o návrhu ÚP Petrov ve smyslu § 50 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
oznámil pořizovatel dopisem čj. MUHOCJ 29808/2021 ze dne 03.05.2021 zaslaným jednotlivě dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu, ostatním účastníkům, sousedním obcím i Obci Petrov. Zahájení projednávání návrhu 
ÚP bylo dále oznámeno veřejnou vyhláškou č. j. MUHOCJ 29923/2021 ze dne 03.05.2021 zveřejněnou 
na úředních deskách pořizovatele a OÚ Petrov v termínu 07.05.2021 – 23.06.2021. Po tuto dobu bylo možné 
nahlížet do návrhu ÚP a do vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území na MěÚ Hodonín, odboru rozvoje 
města a dále na OÚ Petrov. Dálkový přístup k úplnému znění návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území byl zajištěn na webových stránkách města Hodonína. Dotčené orgány mohly uplatnit stanoviska 
ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání (tj. do 23.06.2021). Ve stejné lhůtě mohl každý uplatnit připomínky. K později 
uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíželo. K návrhu ÚP Petrov byly ve stanovené lhůtě 
(do 23.06.2021) uplatněny písemné připomínky a písemná stanoviska dotčených orgánů. Odbor územního 
plánování a stavebního řádu vydal za krajský úřad k návrhu ÚP Petrov koordinované stanovisko ve smyslu § 4 
odst. 7 stavebního zákona.  

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu ÚP Petrov v souladu 
s ustanovením § 51 odst.1 stavebního zákona, viz kapitola H) textové části odůvodnění. 

Dopisem č. j. MUHOCJ 51115/2021, ze dne 03.08.2021 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu návrh vyhodnocení a vypořádání stanovisek, připomínek 
a konzultací k návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 50 odst. 2 až 4 
stavebního zákona a současně jej požádal o vydání stanoviska z hlediska zajištění koordinace využívání území 
s ohledem na širší vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem dle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu vydal dne 02.09.2021 stanovisko č. j. JMK 129041/2021, ve kterém 
neměl připomínky k návrhu ÚP Petrov.  

Dopisem č. j. MUHOCJ 51124/2021, ze dne 03.08.2021 zaslal pořizovatel Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru životního prostředí návrh vyhodnocení a vypořádání stanovisek, připomínek a konzultací k návrhu 
ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 50 odst. 2 až 4 stavebního zákona 
jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí (stanovisko SEA) dle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor životního prostředí vydal dne 03.09.2021 souhlasné stanovisko č. j. JMK 126078/2021. Oslovený orgán 
vydal k návrhu ÚP Petrov souhlasné stanovisko a stanovil požadavky za účelem zajištění minimálního možného 
dopadu realizace ÚP Petrov na životní prostředí a veřejné zdraví (zohlednění stanoviska viz kapitola C)4 textové 
části odůvodnění). 

Ve smyslu vyhodnocení výsledků projednání zajistil pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem 
u projektanta úpravu návrhu ÚP Petrov. 
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Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území 

Zahájení řízení o ÚP Petrov a oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu 
ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona 
pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou evidovanou pod č. j. MUHOCJ 9591/2022 ze dne 04.02.2022, která byla 
zveřejněna na úředních deskách obcí Hodonín a Petrov v termínu od 08.02.2022 do 23.03.2022. 
Veřejné projednání se konalo dne 16.03.2022 v Kulturním společenském centru v Petrově. K veřejnému 
projednání pořizovatel přizval jednotlivě dopisem evidovaným pod č. j. MUHOCJ 9573/2022 ze dne 04.02.2022 
obec Petrov, dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a další subjekty. Upravený a posouzený návrh ÚP 
Petrov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území byl k nahlédnutí po celou dobu vyvěšení 
oznámení na Obecním úřadě Petrov a také u pořizovatele na Městském úřadě Hodonín. V souladu 
s ustanovením § 172 odst. 2 a 3 správního řádu byl návrh ÚP Petrov včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území vystaven k nahlédnutí rovněž způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města 
Hodonín www.hodonin.eu. Námitky proti návrhu ÚP mohli podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
mohl každý písemně uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musel uvést odůvodnění, údaje 
podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány 
a krajský úřad jako nadřízený úřad mohly uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly 
od společného jednání, konaného dle § 50 stavebního zákona, změněny. K později uplatněným stanoviskům, 
připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo 
rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. 
Po uplynutí zákonné lhůty pro uplatnění stanovisek, připomínek a námitek pořizovatel vyhodnotil ve spolupráci 
s určeným zastupitelem výsledky projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Petrov ve smyslu § 53 odst. 
1 stavebního zákona a zpracoval s ohledem na veřejné zájmy návrhy vyhodnocení stanovisek a připomínek 
uplatněných k návrhu ÚP Petrov (viz kap. I)) a J) textové části odůvodnění) a rozhodnutí o námitkách 
uplatněných proti návrhu ÚP Petrov (viz kap. G) textové části odůvodnění). 

Z vyhodnocení výsledků veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Petrov včetně 
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území nevyplynuly žádné požadavky, které by vyvolaly podstatnou 
úpravu návrhu ÚP, a nebylo tedy nutné přistoupit k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP Petrov 
v rozsahu vyvolaných úprav.  

Pořizovatel následně dopisem evidovaným pod č. j. MUHOCJ 25673/2022 ze dne 06.04.2022 doručil dotčeným 
orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu návrhy vypořádání stanovisek a připomínek uplatněných 
k návrhu ÚP Petrov a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Petrov (tedy výsledky veřejného 
projednání upraveného návrhu ÚP dle § 52 stavebního zákona) a vyzval je, aby k nim ve lhůtě do 30 dnů 
od obdržení uplatnily stanoviska. Jestliže dotčený orgán nebo krajský úřad neuplatní stanovisko, po uplynutí 
uvedené lhůty se má za to, že s návrhy pořizovatele souhlasí. K návrhu vyhodnocení stanovisek a připomínek 
uplatněných k návrhu ÚP Petrov a rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Petrov v rámci veřejného 
projednání (§ 53 odst. 1 stavebního zákona) nebyla ze strany dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněna 
žádná stanoviska, která by vyžadovala úpravu návrhu. 

Pořizovatel poté zajistil opětovnou úpravu návrhu ÚP Petrov v souladu s výsledky projednání návrhu. Pořizovatel 
přezkoumal soulad návrhu ÚP Petrov s požadavky stanovenými v ustanovení § 53 odst. 4 stavebního zákona, 
dopracoval odůvodnění v souladu s požadavky ustanovení § 53 odst. 5 stavebního zákona a připravil návrh 
na vydání ÚP Petrov formou opatření obecné povahy. Návrh na vydání ÚP Petrov opatřením obecné povahy 
s jeho odůvodněním předložil pořizovatel v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu 
obce Petrov a navrhl jeho vydání. 

Vydání ÚP Petrov oznámila obec Petrov veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách obcí Hodonín 
a Petrov. Dnem doručení oznámení o vydání ÚP Petrov nabyl územní plán účinnosti. Po nabytí účinnosti ÚP 
Petrov opatřil pořizovatel územní plán záznamem o účinnosti a zajistil jeho evidenci a uložení dle § 162 a 165 
stavebního zákona. 
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B) VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE §53 ODST 4 

Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP Petrov podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a konstatuje jeho soulad s PÚR 
ČR, ZÚR JMK, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických 
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území, s požadavky tohoto zákona 
a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů. V rámci pořizování ÚP Petrov nebylo nutné řešit žádné rozpory. 
Konkrétní postup při pořízení návrhu ÚP Petrov je popsán v kap. A) textové části odůvodnění. 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu podle zvláštních právních předpisů v rámci 
jednotlivých stupňů návrhu ÚP Petrov:  

• uplatněných v rámci společného jednání o návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území podle § 50 stavebního zákona je součástí kap. H) textové části odůvodnění, 

• uplatněných v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona k těm částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny, je součástí kap. kap. I) textové části odůvodnění, 

• k návrhu vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu ÚP Petrov a rozhodnutí 
o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Petrov v rámci veřejného projednání (§ 53 odst. 1 stavebního 
zákona) nebyla ze strany dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněna žádná stanoviska, která 
by vyžadovala úpravu návrhu. 

B)1 SOULAD ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

B)1.1 VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále též „PÚR ČR“) byla pořízena Ministerstvem pro místní rozvoj 
a schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne 20. července 2009). Aktualizace č. 1 PÚR ČR byla schválena 
usnesením vlády České republiky č. 276 dne 15. 4. 2015, aktualizace č. 2 byla schválena usnesením vlády ČR 
ze dne 2. 9. 2019 č. 629, aktualizace č. 3 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 2. 9. 2019 č. 630, 
aktualizace č. 5 PÚR ČR byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833 a aktualizace č. 4 PÚR 
ČR byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 12. 07. 2021 č. 618. 

Územní plán prověřil a zohlednil vybrané republikové priority územního plánování pro řešení územního plánu 
Petrov pro zajištění udržitelného rozvoje území: 

(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, například 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. 

Územní plán prověřil možnosti rozvoje obce z hlediska požadavků nových ploch bydlení i koncepci řešení 
technické infrastruktury souběžně s koncepcí řešení krajiny (krajinný ráz – v západní a severní části dlouhodobě 
hospodářsky využívané zemědělské krajiny se zachovanou strukturou původní pozemků v zahradách 
a záhumenicích navazujících na původní zástavbu obce, ve východní části přírodně hodnotné úpatí Bílých 
Karpat) a doplněním prvků ekologické stability). 

(14a) Při plánování rozvoje Petrova je dbáno na zohlednění ochrany kvalitních lesních porostů, vodních ploch 
a kvalitní zemědělské, především orné půdy a ekologických funkcí krajiny. Zastavitelné plochy jsou převážně 
navrženy v návaznosti na zastavěné území. 

(15) Návrhem řešení ÚP nedochází k vytváření ploch, které by umožnily prostorově sociální segregaci 
s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
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(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. 

Při řešení návrhu územního plánu byly stanoveny zásady koncepce rozvoje obce, urbanistické koncepce 
a ochrany přírodních i kulturních hodnot území, které zajistí zachování hodnot řešeného území. 

(19) Územní plán Petrov vytváří předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a pro polyfunkční využívání 
opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). 
Hospodárně využívá zastavěné území a zajišťuje ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní 
půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace s cílem účelného využívání 
a uspořádání území, úsporného 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. 

(20) Územní plán Petrov v řešeném území neumisťuje rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit 
charakter krajiny. Respektuje veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, 
formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, CHKO Bílé Karpaty, mokřadů, 
ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Kvartér řeky Moravy 
a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytváří územní podmínky 
pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické 
stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 
charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně 
plánovací činnosti vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové kvality krajiny a vytváří 
podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Byly uplatněny prvky územního systému ekologické stability v krajině a všeobecně jsou uplatněna opatření 
v krajině v zájmu zvýšení její ekologické a vodohospodářské stability, zachování a obnovy rozmanitosti i estetické 
hodnoty, zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na ochranu hodnotných partií krajiny. 

(20a) Územní plán Petrov vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury. Omezil nežádoucí srůstání 
sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny. 

Při řešení územního plánu byly stanoveny zásady zajišťující migrační prostupnost krajiny pro volně žijící 
živočichy a pro člověka. 

(21) Územní plán Petrov vymezuje a chrání před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých 
ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, 
na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy. 

Územní plán Petrov stanovuje podmínky pro ochranu a činnost v nezastavěném území obce. 

Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 
suchem. 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného cestovního 
ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat 
propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití 
pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 

V rámci návrhu územního plánu byly prověřeny stávající i navržené plochy pro rekreaci a sport. 

(23) Územní plán Petrov vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovává 
prostupnost krajiny a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny. U stávající silnice I/55 (včetně variant územní 
rezervy) nenavrhuje umístění odpočívek. Urbanistickýmí nástroji zmírňuje vystavení obytných ploch nepříznivým 
účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy vhodnými opatřeními v území. Územní plán Petrov vymezuje 
plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný odstup od vymezených koridorů pro nové 
úseky silnice I. třídy, a tímto způsobem důsledně předchází zneprůchodnění území pro dopravní stavby 
i možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel. 

(24) Územní plán Petrov vytváří podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 
dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu 
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s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. 
Realizace nové výstavby je podmíněna dostatečnou veřejnou infrastrukturou. Územní plán Petrov vytváří 
podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho 
ochrany před hlukem a emisemi, vytváří v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy. 

(24a) V řešeném území dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot imisních limitů 
pro ochranu lidského zdraví. ÚP urbanistickými nástroji brání dalšímu významnému zhoršování stavu. 
V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví překračovány, vytváří stanovením 
územních podmínek předpoklady aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným uspořádáním ploch v území obce 
jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů koncentrované výrobní činnosti na bydlení. 
Nové plochy pro obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup od výrobních 
a zemědělských areálů. 

(25) Územní plán Petrov vytváří 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. Zajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb 
a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. 
Vytváří 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 alternativy k umělé akumulaci vod, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny 
klimatu. 

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

Při vymezování zastavitelných ploch zohledňuje hospodaření se srážkovými vodami. 

(26) V řešeném území je stanoveno záplavové území vodních toků Morava a Radějovka. Územní plán 
nevymezil zastavitelné plochy a veřejnou infrastrukturu do záplavového území. 

(27) Územní plán Petrov vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 
rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální 
technické infrastruktury. Vytváří rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí, které jsou 
přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými 
geografickými podmínkami. 

Územní plán Petrov stanoví podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční a vodní 
dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

(28) Územní plán Petrov zohlednil potřeby rozvoje území v dlouhodobém horizontu a nároky na veřejnou 
infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. 

(29) Územní plán Petrov věnoval pozornost návaznosti různých druhů dopravy. Vytváří územní podmínky 
pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezuje plochy a koridory 
nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch 
rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 
prostředí. Vytváří tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům 
rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytváří podmínky pro vybudování a užívání 
vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné. 

(30) Územní plán Petrov řeší koncepcí technické infrastruktury tak, aby splňovaly požadavky na vysokou 
kvalitu života v současnosti i budoucnosti. Vytváří podmínky pro její zkvalitnění; byly prověřeny a stanoveny 
podmínky pro uplatnění obnovitelných zdrojů energie. 

(31) Územní plán prověřil možnost vymezení ploch vhodných pro rozvoj decentralizované, efektivní 
a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 
negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi a stanovil 
podmínky pro možností uplatnění obnovitelných zdrojů energie 
 

Řešené území náleží do rozvojové osy OS11 Rozvojová osa Lipník nad Bečvou–Přerov–Uherské Hradiště–
Břeclav–hranice ČR/Rakousko. 
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Jedná se o obce mimo rozvojové oblasti a rozvojovou osu OS10, s výraznou vazbou na významné dopravní 
cesty, tj. silnici I/55, koridor připravované dálnice D55 a II. a III. TŽK v úseku Lipník nad Bečvou–Přerov a II. TŽK 
v úseku Přerov–Břeclav. 

Jedná se o území ovlivněné připravovanou dálnicí D55 v úseku Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav, 
železničními tratěmi železničními tratěmi v úseku Lipník nad Bečvou–Přerov–Břeclav a spolupůsobením center 
Přerov, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Hodonín a Břeclav. 

Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9 dle PÚR, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. 
 

Řešeným územím je veden koridor energetiky E8 - plocha pro novou elektrickou stanici 400/110 kV Rohatec 
a koridor pro připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice do přenosové soustavy vedením 400 kV Otrokovice–
Rohatec a nasmyčkování vedení Sokolnice–hranice ČR/Slovensko (–Križovany) do elektrické stanice Rohatec. 

DŮVODY VYMEZENÍ 

Umožnění zvýšení spolehlivosti napájení spotřební oblasti v rámci území více krajů a zajištění dodávky 
při nárůstu spotřeby pro oblast jižní Moravy. 

Územní plán prověřil v řešeném území územní podmínky pro umístění rozvojového záměru a podle výsledků 
prověření zajistí ochranu území pro tento rozvojový záměr vymezením územní rezervy, případně vymezením 
koridoru a plochy. 

B)1.2 VYHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁSADAMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 vydané zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 17. 09. 2020, nabyly účinnosti 31. 10. 2020. 

ZÚR JMK stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, určují priority územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a zpřesňují nebo vymezují rozvojové oblasti a osy 
a specifické oblasti republikového a nadmístního významu. Dále ZÚR JMK zpřesňují plochy a koridory vymezené 
v Politice územního rozvoje a navrhují plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné 
infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv a stanoví požadavky na jejich využití. 
ZÚR JMK rovněž definují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby. 
 

KAPITOLA – A 

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

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 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: 

(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje jako 
ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícího 
svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán vytváří územní podmínky pro rozvoj aktivit, které kromě základní funkce bydlení v obci, zahrnují 
rozvoj ekonomických a hospodářských aktivit, které přispívají k prosperitě regionu. 

Územní plán řeší posílení funkcí krajiny, a to nejen hospodářské a rekreační, ale i takových, které např. reagují 
na aktuální klimatické změny a problémy s vodou v krajině. Jedná se především o řešení erozního ohrožení, 
řešení územních podmínek přispívajících k zadržení vody v krajině, řešení zasakování ze zpevněných ploch, 
apod. 

(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 
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venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho 
populace a sídelní struktury. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán reaguje na společenské potřeby a v souladu s aktuálním vývojem vymezuje plochy výroby 
a smíšené výroby. 

V souladu s celospolečenskými zájmy řeší zlepšení dopravní dostupnosti obce vymezením koridorů územní 
rezervy pro silnici I. třídy RDS18-A a RDS18-B I/55 Petrov obchvat. 

Stanovením podmínek využití ploch je podpořen vznik aktivit zaměřených na širokou škálu výrobních aktivit, 
včetně smíšených funkcí výroby, skladování a dalších navazujících podnikatelských činností. Tím je sledován cíl 
snižování územních disparit mezi územím s převážně zemědělkou ekonomickou základnou a ekonomicky 
výkonnějším územím. 

(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: 
a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu 

a konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje; 
b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem 

podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce; 
c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů 

Jihočeského, Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím 
území sousedních zemí Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích 
po obvodu kraje. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán zohledňuje funkci obce, její význam a postavení v systému osídlení a klade důraz na to, aby územní 
podmínky rozvoje umožnily rozvoj smíšených funkcí, které přispějí k atraktivitám obce ve venkovském prostoru 
kraje. 

Obec se nachází na komunikaci krajského významu I/55, spojující centra osídlení. Její dostupnost je zajištěna 
stávající infrastrukturou. V souladu s celospolečenskými zájmy je řešeno zlepšení dopravní dostupnosti obce 
vymezením koridorů územních rezerv pro silnici I. třídy RDS18 I/55 Petrov, obchvat pro posílení vazeb k centrům 
v přiléhajícím území Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po obvodu kraje. 

(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem urbanizace 
v koordinaci s obyvateli a dalšími uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu přírody, 
hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán zohledňuje polohu obce v rámci sídelní struktury kraje, která je dána hraniční polohou. Územní plán 
zohledňuje zjištěné strukturní vazby vymezením jak funkcí smíšených, tak jiných forem urbanizace, které 
zohledňují vazbu na okolí. 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek). 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán na základě komplexního posouzení řešeného území přispívá k podpoře integrovaného rozvoje 
vymezením smíšených ploch, koordinací rozvojových záměrů a sítí technické infrastruktury. 

(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského 
kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo 
v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje 
území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila 
uplatnění zbývajících složek. 
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VYHODNOCENÍ 

Územní plán zohledňuje podmínky území z hlediska polohy jako rázovité obce na úpatí Bílých Karpat 
s významnou vinohradnickou tradicí a významnou vazbou na sousedící Strážnici. Rekreační atraktivita území 
se výrazně projevuje v obci mj. přístavem na Baťově kanálu, intenzivní cykloturistikou v regionu, vysoce atraktivní 
jsou i Plže. Vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a plochy změn s následným stanovením podmínek 
využití území, které odpovídajícím způsobem zohledňují místní specifika a charakteristiky území. 

(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. 

VYHODNOCENÍ 

Obec je v současnosti extrémně zatížena tranzitní silniční dopravou. Pro její eliminaci, zajištění kvalitní dopravní 
infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony jsou 
navrženy varianty územní rezervy pro silnici I. třídy RDS18 I/55 Petrov, obchvat. 

(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: 
a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 

infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti 
na plánovanou výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy; 

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; 

c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu 
jako alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje 
infrastruktury pro rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center 
cestovního ruchu a rekreace; 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména 
při zajišťování dostupnosti pracovních a obslužných center v systému osídlení kraje 
a posilování vzájemných vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému. 

VYHODNOCENÍ 

Řešené území se nachází na hranici se Slovenskou republikou. Je součástí fungujícího Integrovaného 
dopravního systému Jihomoravského kraje. Individuální doprava využívá stávajících komunikací a železniční 
trati. Územní plán respektuje jak stávající systém cyklistických tras, tak zajišťuje i územní podmínky pro jeho 
rozvoj. 

(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou infrastrukturou 
všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné technické 
infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. Upřednostňovat centrální čištění odpadních vod 
na mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně účinných zařízeních. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán prověřil obslužnost území stávající technickou infrastrukturou. Pro zajištění rozvoje území, zejména 
využití zastavitelných ploch, byla navržena koncepce rozvoje technické infrastruktury, která využívá stávající 
kapacity nadmístní technické infrastruktury, která je pro rozvoj obce optimální. Odpadní vody jsou čištěny 
na centrální ČOV ve Strážnici. 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán podporuje prostupnost krajiny vymezením ploch dopravní infrastruktury, a to jak silniční a železniční, 
tak i účelových komunikací a cyklotras. Posílení této funkce je dále zajištěno vymezením podmínek využití ploch, 
především v krajině. 
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(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským vybavením 
všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu občanského 
vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán stabilizuje především plochy veřejného občanského vybavení a vytváří podmínky pro rozvoj 
ostatních druhů občanského vybavení. 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a plochy změn s následným stanovením podmínek 
využití území, které odpovídajícím způsobem zohledňují zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví 
lidí. 

(13) Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem 
stanovených mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán nevymezuje takové záměry, které by významně přispívaly ke zhoršování stavu v území a mezních 
hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 

(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. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán vymezuje prvky přírodních, kulturních a civilizačních hodnot a stanovuje podmínky pro jejich 
ochranu, které odrážejí místní charakteristické znaky kulturně historického nebo i přírodního prostředí. 
Tím územní plán přispívá i k posílení vztahu obyvatel s obcí a jeho přírodním prostředím. 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s ohledem 
na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán v maximální míře respektuje prostor kulturní zemědělské krajiny, která je využívána jako orná půda, 
vinice, sady nebo v menší míře i louky. V rámci stanovení podmínek využití území v krajině jsou tyto funkce 
rozvíjeny tak, aby byla zajištěna dobrá dostupnost ploch, podmínky obhospodařování a eliminována rizika 
potenciálních ohrožení, např. erozí. 

(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. Zvláště 
v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního rozvoje 
a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci 
ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na: 
a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, 

s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá 
urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování 
prostupnosti krajiny; 

b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání 
v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů 
a areálů před výstavbou ve volné krajině; 

c) vytváření územních podmínek pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před demolicemi 
či rozsáhlými asanacemi; 

d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky a lázeňství 
na území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v dotčeném 
území a s využitím kulturního potenciálu území při zachování a rozvoji jeho kulturních hodnot. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán podporuje stabilizaci a rozvoj zejména hospodářských činností a činností přispívajících k sociální 
soudržnosti např. vymezením funkcí smíšených. K zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí 
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přispívá územní plán vymezením ploch veřejných prostranství, sídelní zeleně, ploch pro cestovní ruch, turistiku 
a lázeňství, rodinnou rekreaci nebo pro plochy sportu a stanovením podmínek jejich využití. 

ÚP vytváří územní podmínky pro využití ploch a objektů vhodných k podnikání v zastavěném území, s cílem 
podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů před výstavbou ve volné krajině 
a pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před demolicemi či rozsáhlými asanacemi. 

(17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. 
Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské a sociální 
využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na: 
a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb 

a veřejné infrastruktury v sídlech, 
b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 

kvalitního životního a obytného prostředí. 

VYHODNOCENÍ 

Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9 dle PÚR, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. Územní plán vytváří územní podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury a ekonomických aktivit 
v obci společně s podmínkami pro zachování kulturních, přírodních a krajinných fenoménů v území a zajištění 
kvalitního životního a obytného prostředí. 

(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, eroze, 
sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení 
přírodních sil v území. 

VYHODNOCENÍ 

Pro zajištění preventivní ochrany území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky danými působením 
přírodních sil územní plán vymezuje přípustné, podmíněně přípustné nebo nepřípustné podmínky v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo 
obnovitelných zdrojů energie. 

VYHODNOCENÍ 

Využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie územní plán 
zohledňuje přípustností veřejné infrastruktury tohoto druhu v rámci ploch s rozdílným způsobem využití. 

(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, 
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční 
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí 
rozvojové potřeby kraje. 

VYHODNOCENÍ 

Plochy územních rezerv LAPV se v řešeném území nenacházejí. Hranice CHOPAV Kvartér řeky Moravy 
prochází mimo zastavěné území obce. 

(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné dopravní 
a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany státu 
a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán řeší zajištění ochrany obyvatelstva a majetku. 
 

KAPITOLA – B 

Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje 

Území obce Petrov je součástí rozvojové osy Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice 
ČR/Rakousko, zpřesňující osu OS11 vymezené v politice územního rozvoje na území JMK. ÚP Petrov vytváří 
a udržuje územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území. 
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Vymezením koridorů územních rezerv upřesňuje koridory pro dopravní záměry v rámci rozvojové osy napojující 
území Jihomoravského kraje na významné dopravní tahy v Olomouckém kraji: 
 

KAPITOLA – C 

Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu. 

Správní území obce Petrov se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. 
 

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 systému ekologické stability 
a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno. 

PLOCHY A KORIDORY PODLE POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ZÚR JMK 

Vedení 400 kV Rohatec – hranice kraje (– Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec 

ZÚR JMK zpřesňují koridor technické infrastruktury E8 pro připojení vyvedení výkonu z elektrické stanice 
Rohatec do přenosové soustavy vedením 400 kV Otrokovice – Rohatec a nasmyčkování vedení Sokolnice – 
Křižovany (hranice ČR / Slovensko) do elektrické stanice Rohatec, vymezený v politice územního rozvoje, 
vymezením koridoru TEE01 Vedení 400 kV Rohatec – hranice kraje (– Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 
do TR Rohatec. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán Petrov vymezil koridor dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
 

ZÚR JMK vymezují koridor TEE09 Vedení 110 kV; Rohatec – Veselí nad Moravou – vazba na el. stanici 
400/110 kV Rohatec. 

VYHODNOCENÍ 

Územní plán Petrov vymezil koridor dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
 

I/55 PETROV 

ZÚR JMK vymezují územní rezervu pro silnici I. třídy RDS18 I/55 Petrov obchvat takto: 

RDS18-A Varianta A jižně Petrova 

• Vedení koridoru: Petrov (jih) 

• Šířka koridoru 100 m 

RDS18-B Varianta B severně Petrova 

• Vedení koridoru: Petrov (sever) 

• Šířka koridoru 100 m 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridorech územní rezervy pro obchvat silnice I/55 Petrov – 
Strážnice – Veselí nad Moravou se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území, tato kritéria 
a podmínky pro rozhodování o změnách využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 

a) V koordinaci s územně plánovacím podkladem ZÚR JMK 1. aktualizace 2020 vytvořit územní podmínky 
pro prověření potřeb a plošných nároků pro rezervu obchvatů silnice I/55 Petrov ve dvou variantách. 
Na ně navazuje obchvat Strážnice dle ZÚR JMK s označením DS 60 – II/426 v úseku Veselí nad Moravou – 
Strážnice. Koridor pro podporu zajištění bezkolizního dopravního propojení urbanizovaného území Rohatec – 
Petrov – Strážnice – Veselí nad Moravou (I/54) v rámci OS11 rozvojové osy Lipník nad Bečvou – Přerov – 
Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR / Rakousko pro zpřístupnění a obsluhu území s vyloučením průtahů 
obytnými územími dotčených sídel. 

b) Při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v územním plánu Petrova jsou 
minimalizovány zásahy do zvláště chráněných území, do biocenter územních systémů ekologické stability, 
křížení s biokoridory jsou řešeny tak, nebyla ovlivněna funkčnost biokoridoru. Minimalizován je zábor ZPF, 
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především zábor půdy v 1. a 2. třídě ochrany ZPF, zábor a zásah PUPFL, především do lesů zvláštního určení 
a lesů ochranných. Omezena je fragmentace krajiny, řešena je ochrana krajiny a krajinného rázu. 

d) ÚP Petrov vytváří podmínky k ochraně stávajících a vytváření neexistujících prvků ÚSES. 
Cílem vymezení ÚSES je zvyšovat podíl zatravněných a lesních ploch, mokřadů a dalších ekosystémů 
zvyšujících biodiverzitu, ekologickou stabilitu a snižujících vodní i větrnou erozi půdy. 

f) Při zpřesňování koridorů dopravní a technické infrastruktury v ÚP Petrov nedojde k zásahu do zásob 
nerostných surovin. 

g) V ÚP Petrov nejsou navrženy konkrétní záměry silničních a železničních staveb, s výjimkou parkovišť. 

h) Územní plán Petrov zpřesnil a vymezil v součinnosti se správci sítí s ohledem na minimalizaci 
negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci území, přírodní hodnoty, rozsah záboru PUPFL, krajinný ráz 
a minimalizaci střetů s limity využití území, koridor TEE01 – Vedení 400 kV Rohatec – hranice kraje (– 
Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec, vymezený v politice územního rozvoje jako E8, 
zpřesněný ZÚR JMK. Řešeným územím prochází v CHKO Bílé Karpaty a bude respektovat stanovené podmínky 
ochrany s využitím vhodných technických řešení. 
 

CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Beskydsko - karpatská magistrála 

Na území JMK v koridoru (Sudoměřice –) Strážnice – Velká nad Veličkou – Vápenky (– Vizovice – Vsetín – 
Český Těšín). 
 

Moravská stezka 

Na území JMK v koridoru (Kraków – Olomouc –) Veselí nad Moravou – Hodonín – Lanžhot (– Bratislava) – jako 
stezka podél Baťova kanálu anebo jako tzv. Greenways Odra – Morava – Dunaj. 
 

Pro územní vymezení krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí se stanovují tyto požadavky 
na uspořádání území: 

a) Vytvořit územní podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy pro každodenní i rekreační využití 
s návaznostmi na mezinárodní a krajskou síť cyklistických koridorů sousedních zemí a krajů. 

Dále se stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 

a) V ÚPD dotčených obcí prověřit územní podmínky a zajistit územní vymezení krajských cyklistických 
koridorů v souladu se zpracovanou dokumentací a s ohledem na koordinaci koridorů cyklistické dopravy v širších 
návaznostech s tím, že mimo zastavěná území a zastavitelné plochy budou trasy vymezeny mimo dopravní 
prostor silnice I. třídy, zařazené v současnosti mezi silnice v majetku státu. 

b) Zajistit územní koordinaci a ochranu krajských cyklistických koridorů v ÚPD dotčených obcí. 
 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability 
krajiny, kterými se rozumí plochy pro umístění nadregionálních a regionálních prvků ÚSES, takto: 

• plocha pro upřesnění regionálního biocentra RBC 20 Oskovec 

• koridor pro nadregionální biokoridor K 142N, vymezený šířkou 400 m. 

• koridor pro nadregionální biokoridor K 142V, vymezený šířkou 200 m, 400 m nebo proměnnou šířkou. 

PLOCHY PRO REGIONÁLNÍ BIOCENTRA 

V plochách pro nadregionální a regionální biocentra je při upřesňování nadregionálních a regionální biocenter 
přípustné, pro zachování kontinuity ÚSES, vymezit i příslušný nadregionální nebo regionální biokoridor. 

 respektováno. Na upřesněnou hranici biocentra RBC 20 Oskovec navazuje upřesněný nadregionální 
biokoridor K142 N. Nadregionální biokoridor K142 V se v místě návaznosti nachází mimo řešené území, 
je vázán na tok řeky Moravy. 

 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES 
se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území: 
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a) Plochy a koridory pro nadregionální a regionální ÚSES chránit před změnou ve využití území, která 
by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v budoucnosti. Zejména chránit území koridorů před 
zástavbou či změnami ve využití území, které by v budoucnosti znemožnily souvislé propojení biokoridoru, 
ačkoliv v současnosti územní předpoklady pro souvislé propojení existují. 

respektováno, řešeno v rámci podmínek využití ploch a koordinací navržených změn ve využití území 
a navržených koridorů s upřesněnými skladebnými částmi ÚSES. 

b) Skladebné části ÚSES je nutno prioritně vymezovat mimo plochy stanovených DP, CHLÚ, výhradních 
a významných ložisek nevyhrazeného nerostu do doby jejich využití. Tam, kde to nebude výjimečně možné řešit 
např. dočasným stanovením skladebné části ÚSES a jejím finálním vytvořením až po skončení těžby, 
stanovením podmínek rekultivace. Vymezení biocenter a biokoridorů v rámci DP, CHLÚ nebo ložisek nerostných 
surovin se schváleným územním rozhodnutím se vzájemně nevylučuje, protože skladebné části ÚSES nejsou 
překážkou využívání ložisek nerostů takovým způsobem, který zajistí vzájemnou koexistenci těžby ložisek 
nerostů a funkce ÚSES při probíhající těžbě, nebo zajistí budoucí obnovu dočasně omezené funkce ÚSES. 
Střety mezi ložisky nerostných zdrojů a stávajícím ÚSES řešit v rámci zohlednění vzájemných potřeb využití 
území, a to jak pro ÚSES, tak i pro těžbu, při kvalifikovaném zpracování postupu rekultivace území po ukončení 
těžby v rámci povolení hornické činnosti nebo plánu dobývaní. Plochy po těžbě nerostných surovin v území 
určeném pro ÚSES rekultivovat prioritně v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Vymezení skladebných 
částí ÚSES v území ložisek není překážkou k případnému využití ložiska za podmínky, že pokud budou funkce 
ÚSES využitím ložiska nerostů dočasně omezeny, budou po ukončení těžby obnoveny v potřebném rozsahu. 
Při řešení střetů (překryvů) ochrany nerostných surovin se skladebnými částmi ÚSES, tj. s obecnou ochranou 
přírody a krajiny, zohlednit podmínku akceptace charakteru částí ÚSES a podpory jeho funkce v cílovém stavu, 
a to jak při samotné těžbě, tak i při ukončování těžby a rekultivaci těžbou dotčeného území ve prospěch ÚSES. 

respektováno, řešeno v rámci podmínek využití ploch a ÚSES. Do severní části území okrajově 
zasahuje hlubinné výhradní ložisko lignitu (č. 313860001, název Rohatec), které má stanoveno 
chráněné ložiskové území. To zasahuje severní část katastru, kde je podél řeky Moravy upřesněn 
regionální a nadregionální ÚSES. 

 

Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v plochách a koridorech nadregionálního a regionálního ÚSES 
se stanovují tyto úkoly pro územní plánování: 
 

a) Vytvářet územní podmínky pro koordinaci vymezení prvků ÚSES všech hierarchických úrovní 
(nadregionální, regionální, lokální – místní) tak, aby byla zajištěna potřebná návaznost a spojitost ÚSES a bylo 
podporováno zvyšování ekologické stability a druhové rozmanitosti v území. 

respektováno, při upřesnění ÚSES byla zajištěna koordinace s vymezeným ÚSES na území okolních 
obcí a respektován oborový podklad pro vymezení lokálního ÚSES (ÚSES okresu Hodonín, Löw a spol., 
2002). Respektovány jsou nadregionální a regionální skladebné části dle koncepce ZUR JMK 
a koordinován lokální ÚSES. 

 

b) V územních plánech upřesnit vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES a doplnit ho o místní 
úroveň ÚSES zahrnující vložení lokálních biocenter do biokoridorů vyšší hierarchické úrovně k posílení jejich 
migrační funkce; hranice vložených lokálních biocenter přitom nejsou vázány hranicemi koridorů dle ZÚR. 

respektováno, při upřesnění nadregionálního a regionálního ÚSES byly do nadregionálních biokoridorů 
vložena lokální biocentra. 

 

c) Při upřesňování skladebných částí ÚSES preferovat řešení, které bude minimalizovat střety s liniovými 
stavbami dopravní a technické infrastruktury. 

respektováno, koordinováno křížení lokálních biokoridorů podél Baťova kanálu, resp. Radějovky 
s koridory pro přeložku silnice I/55, a to pro severní i jižní variantu. Obdobně je minimalizováno křížení 
s koridory pro sítě technické infrastruktury TEE01 a TEE09) v jižní části řešeného území. 

 

d) Při upřesňování skladebných částí ÚSES preferovat při křížení s liniovými stavbami dopravní 
a technické infrastruktury území s existující přirozenou prostupností (např. souběh s vodotečí, přemostění terénní 
nerovnosti, apod.). V případech, kdy nebude možné vymezit skladebnou část ÚSES v přímé kontinuitě 
bez přerušení, není toto přerušení stávající stavbou liniového charakteru dopravní nebo technické infrastruktury 
důvodem pro nefunkčnost skladebné části. Křížení biocentra s návrhovou stavbou liniového charakteru 
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je podmíněně přípustné pouze v těch případech, kdy bude zachována vzájemná přirozená návaznost jeho částí 
a nebude narušena jeho funkčnost nebo minimální výměra. 

respektováno, koordinováno křížení lokálních biokoridorů podél Baťova kanálu, resp. Radějovky s koridory 
pro přeložku silnice I/55, a to pro severní i jižní variantu. 

 

e) S výjimkou koridorů vázaných na vodní toky a údolní nivy upřesňovat biokoridory nadregionálního 
a regionálního ÚSES při dodržení metodických postupů přednostně mimo zastavěné a zastavitelné plochy. 

respektováno, v návaznosti na zastavěné území jsou upřesněny pouze skladebné části vázané na vodní 
toky (podél Baťova kanálu, resp. Radějovky), vymezení ÚSES podél nich je koordinováno s vymezením 
ÚSES na území okolních obcí. 

 

KAPITOLA – E 

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území 
kraje 

Územní plán Petrov svým řešením vytváří územní podmínky k zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů 
na území obce, prosazuje šetrné formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění. 
 

KAPITOLA – F 

Stanovení cílových kvalit krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení 

ZÚR JMK pro potřeby určení cílových kvalit krajiny na území JMK stanovují a vymezují jednotlivé krajinné celky 
jako části území Jihomoravského kraje, jejichž charakter je výsledkem činnosti a vzájemného působení 
přírodních a/nebo lidských faktorů (ve smyslu Evropské úmluvy o krajině). Pro zachování nebo dosažení cílových 
kvalit jednotlivých krajinných celků se stanovují požadavky a úkoly zabezpečující ochranu a zachování 
význačných nebo charakteristických rysů krajiny, možný udržitelný rozvoj (zajišťující harmonizaci změn 
způsobených sociálními, hospodářskými a environmentálními procesy) a vytváření kvalit krajin do budoucna. 
Stanovené cílové kvality krajinných celků se opírají o identifikované krajinné, přírodní a kulturně historické 
hodnoty krajiny a reagují na zjištěné negativní nebo rušivé jevy v krajině. Stanovené cílové kvality krajiny 
akceptují činnost člověka v území jako zásadní podmínku pro zachování kulturní krajiny 

Pro každý z vymezených krajinných celků jsou stanoveny územní podmínky pro zachování nebo dosažení 
cílových kvalit dělící se na obecnější „požadavky na uspořádání a využit území“ a konkrétnější „úkoly pro územní 
plánování“, kterými jsou vyjádřena územně plánovací opatření podporující ochranu, správu a plánování krajiny 
ve smyslu Evropské úmluvy o krajině. 

Správní území obce Petrov je dle ZÚR JMK zařazeno do krajinných celků 1 – Bělokarpatský, 3 - Veselsko-
strážnický a 4 - Dyjsko-moravský. Územní plán respektuje stanovené požadavky na uspořádání a využití 
území a úkoly pro územní plánování. 

1. krajinný celek – Bělokarpatský 

Územní identifikace: jižní cíp řešeného území, zemědělsky využívaný, zařazen do viničních tratí, s minimem 
objektů užívaných pro zemědělskou produkci, součást CHKO Bílé Karpaty. 

Tato část řešeného území bude užívána mimo produkčních funkcí pro měkké formy rekreace (turistika, 
cykloturistika, hipoturistika apod.), nejsou zde navrhovány rekreační ani jiné objekty. 

3. krajinný celek – Veselsko-strážnický 

Územní identifikace: část řešeného území, přibližně jižně od stávajícího průtahu sil. I/55 obcí s obytnou 
zástavbou limitovanou železnicí, areálem „Plže“, sportovními areály a v jižní části zastavěného území s areálem 
extenzivně využívaných ploch výrobních areálů. Jižně od železniční trati náleží do CHKO Bílé Karpaty. 

Tato část řešeného území bude užívána mimo produkčních funkcí s rozvojem ekologicky významných segmentů 
krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.), pro stabilizaci a přiměřený rozvoj 
sídelních funkcí. 
4. krajinný celek - Dyjsko-moravský 

Územní identifikace: část řešeného území, přibližně severně od stávajícího průtahu sil. I/55 obcí s převážně 
obytnou zástavbou po Baťův kanál a Radějovku. 
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Tato část řešeného území bude užívána (mimo sídelních funkcí), k zajištění protipovodňové ochrany sídel 
při respektování přírodních, krajinných a kulturních hodnot území, pro přiměřený rozvoj cestovního ruchu 
(Baťův kanál). 
 

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 

ZÚR JMK vymezují na území JMK veřejně prospěšné stavby pro veřejnou infrastrukturu, včetně všech 
souvisejících staveb a objektů (dále VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná k uskutečnění 
VPS podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odejmout nebo omezit. 

Na správním území obce Petrov vymezují ZÚR JMK tyto veřejně prospěšné stavby: 

Technická infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve veřejném zájmu. 
ZÚR JMK vymezují na území obce Petrov veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury: 
TEE01 Vedení 400 kV Rohatec – hranice kraje (– Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec 
TEE09 Vedení 110 kV; Rohatec – Veselí nad Moravou – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec 

Na správním území obce Petrov nevymezují ZÚR JMK žádná veřejně prospěšná opatření (dále VPO), pro která 
lze práva k pozemkům a stavbám, potřebná k uskutečnění VPO podle zákona č. 183/2006 Sb., odejmout nebo 
omezit. 

Na správním území obce Petrov nevymezují ZÚR JMK plochy a koridory pro stavby a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu. 

Na správním území obce Petrov nevymezují ZÚR JMK plochy pro asanační území nadmístního významu. 
 

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 

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 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 obce Petrov: 

• koridory TEE01, TEE09 

• plochy a koridory pro prvky ÚSES: RBC 78, RBC 81, RBC 79, K 154T, RK 151, RK 152, RK 153, RK JM053 

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

• cyklistické trasy a sítě: Moravská stezka a Beskydsko-karpatská magistrála 
 

POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNÍCH REZERV 

ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při upřesňování 
a vymezení územních rezerv, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní plánování ZÚR JMK 
ukládá územně koordinovat, upřesnit a vymezit územní rezervy v územně plánovací dokumentaci obcí. 

Ve správním území obce Petrov jsou koordinovány územní rezervy RDS18-A, RDS18-B silnice I/55 Petrov, 
obchvat. 
 

KAPITOLA – I 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 

Řešeného území se netýká vymezení ploch a koridorů, 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 

Řešeného území se netýká 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. 
 

KAPITOLA – K 

Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene J. 

ZÚR JMK nevymezují na území JMK plochy a koridory pro pořízení a vydání regulačního plánu z podnětu 
ani na žádost. 
 

KAPITOLA – L 

Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 

Řešeného území se netýká stanovení pořadí změn v území. 

Návrh územního plánu je v souladu se ZUR JMK ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2. 
 

ZPRACOVANÉ PLATNÉ STRATEGICKÉ PROGRAMY A KONCEPČNÍ DOKUMENTY 

Územní plán zohledňuje platné koncepční rozvojové materiály a územně plánovací podklady Jihomoravského 
kraje: 
• Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na Jihomoravského kraje (respektován, žádné konkrétní požadavky 

pro řešené území z dokumentace nevyplývají) 
• Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje – včetně akčního plánu (respektována v obecných 

požadavcích, žádné konkrétní požadavky pro řešené území z dokumentace nevyplývají) 
• Studie ochrany před povodněmi na území Jihomoravského kraje (respektována v obecných požadavcích, 

žádné konkrétní požadavky pro řešené území ze studie nevyplývají) 

B)1.3 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ, 
PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V RÁMCI ÚPD, VYPLÝVAJÍCÍ Z ROZBORŮ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ 

Dle 5. Úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Hodonín 2021 nestanoví problémy k řešení. Příznivě hodnotí: 

• životní prostředí jako dobré 

• hospodářský rozvoj jako průměrný 

• soudržnost společenství obyvatel území jako průměrnou 

• vyváženost vztahu územních podmínek jako nadprůměrná 

• kvalitu životního prostředí jako zhoršenou kvalitu obytného prostředí v důsledku dopravy po silnici I. třídy 
a dopravou po železnici 

• sociodemografické podmínky a bydlení se vyznačují vysokým podílem neobydlených bytů 

PROBLÉMY A ZÁVADY V URBANISTICKÉ STRUKTUŘE 

Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 

PROBLÉMY A ZÁVADY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY 

Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci CHKO 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci lokality NATURA 2000 
Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci přírodního parku 
Ohrožení půdní složky a její biodiverzity vodní a větrnou erozí 

Dimenzování zastavitelných ploch pro bydlení vychází z požadavků obce a občanů, v maximální míře respektuje 
zásady a koncepci předchozího ÚP.  

http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/
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Problémy a závady životního prostředí a krajiny jsou předmětem řešení územního plánu a vychází z konkrétních 
podmínek území. 

B)2 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA 
OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 
A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Územní plán je v souladu s cíli územního plánování: 

• Vytváří podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, tj. vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní 
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnosti společenství obyvatel. Rozsah zastavitelných ploch 
je řešen úměrně velikosti sídla, souvisejícím kapacitám veřejné infrastruktury a hospodářským podmínkám. 

• Komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území vytváří ÚP podmínky pro udržitelný 
rozvoj území a pro dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů. 

• Ochrana veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních předpisů je respektována. 

• ÚP vytváří podmínky pro ochranu a rozvoj hodnot území a ochranu nezastavěného území. 

B)2.1 OCHRANA A ROZVOJ ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 

Obec Petrov vznikla spojením dvou obcí – staršího Petrova a mladšího Zvolenova (Bobalova). Historická jádra 
obou míst mají formu ulicovou, přičemž obě páteřní komunikace jsou na sobě kolmé. Původní Petrov – dnešní 
náves s památkově chráněnou zvonicí – jihovýchodním okrajem navazuje na strážnickou silnici, která je osou 
Zvolenova. Obě vesnice stavebně splynuly již počátkem 19. století. Stavební hodnoty kromě objektů 
přispívajících k identitě obce jsou především v lokalitě Plže vesnické památkové rezervaci, areálu vinných sklepů. 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (mimo podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot 
území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z potřeby zachování charakteru urbanistické 
struktury sídla, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování krajinného rázu. 

ÚP stanovuje obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, umožňující základní ochranu a zachování kvality 
urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. 

ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY 

Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 
publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 

Obec Petrov se nachází na ÚAN II., ID SAS 31511, Petrov – intravilán. V těsném sousedství památkové 
rezervace Plže jsou doložené archeologické nálezy z doby laténské a římské (ÚAN I., ID SAS 31509 – intravilán, 
bývalá cihelna). 

Do katastrálního území částečně zasahuje ÚAN I., ID SAS 31503 Hrůdy, Horní Štěpnice, hradiště a ÚAN 
II. pásmo, ID SAS 34684, Petrov u Hodonína. 

KULTURNÍ PAMÁTKY – PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY 

Na katastrálním území obce se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR. 
Kaplička panny Marie 
katalogové číslo: 1000121052 
číslo ÚSKP: 11668/7-8737 
Zvonice 
katalogové číslo: 1000151074 
číslo ÚSKP: 39061/7-2350 
Vinný sklep č.p. 41 
katalogové číslo: 1000138809 
číslo ÚSKP: 27561/7-7127 
Vinný sklep č.p. 40 
katalogové číslo: 1000149021 
číslo ÚSKP: 37119/7-7127 
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Vinný sklep č.p. 39 
katalogové číslo: 1000144088 
číslo ÚSKP: 32502/7-7127 
Vinný sklep č.p. 28 
katalogové číslo: 1000135607 
číslo ÚSKP: 24539/7-7127 
Vinný sklep č.n. 26 
katalogové číslo: 1000140884 
číslo ÚSKP: 29504/7-7127 
Vinný sklep č.n. 25 
katalogové číslo: 1000128776 
číslo ÚSKP: 18093/7-7127 
Vinný sklep č.n. 9 
katalogové číslo: 1000134963 
číslo ÚSKP: 23932/7-7127 
Vinný sklep č.n. 19 
katalogové číslo: 1000128475 
číslo ÚSKP: 17808/7-7127 
Vinný sklep č.p. 48 
katalogové číslo: 1000143771 
číslo ÚSKP: 32213/7-2366 
Vinný sklep č.p. 43 
katalogové číslo: 1000129520 
číslo ÚSKP: 18796/7-2365 
Vinný sklep č.p. 35 
katalogové číslo: 1000149164 
číslo ÚSKP: 37255/7-2362 
Vinný sklep č.n. 24 
katalogové číslo: 1000153697 
číslo ÚSKP: 41583/7-2360 
Vinný sklep č.n. 21 
katalogové číslo: 1000131821 
číslo ÚSKP: 20968/7-2359 
Vinný sklep č.n. 20 
katalogové číslo: 1000138186 
číslo ÚSKP: 26973/7-2358 

VESNICKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE 

Památková rezervace se souborem lidové architektury Petrov – Plže, prohlášená Výnosem MK ČSR č. 14442/83-
VI/1 ze dne 15. 9. 1983 o prohlášení souboru vinných sklepů Plže v obci Petrov za památkovou rezervaci 
s nabytím právní moci dne 1. 10. 1983; vedená v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 1046 a v Památkovém 
katalogu pod katalogovým číslem 1000084321. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné 
území dotčeného vesnického sídla nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, 
mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv 
č. 73/2000. 

Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky, kompaktní areál sklepů nepravidelně 
rozmístěných, ale budovaných vesměs jednotným stylem. Plocha areálu je přibližně 3,20 ha. V dnešní době 
je zde přibližně 80 sklepů, z toho je 16 vybraných nemovitých kulturních památek a dalších 10 nemovitých 
kulturních památek. 

OCHRANNÉ PÁSMO PRO STÁTNÍ PAMÁTKOVOU REZERVACI PLŽE V OBCI PETROV 

Prohlášené rozhodnutím ONV v Hodoníně č. j. kult/532/87-ja ze dne 30. 3. 1987 o určení památkového 
ochranného pásma pro státní památkovou rezervaci „Plže“ v obci Petrov. 
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VÁLEČNÉ HROBY A POHŘEBIŠTĚ, PIETNÍ MÍSTA 

Koncepce územního plánu respektuje lokality dle evidence válečných hrobů a pietních míst, v níž je uvedeno: 
 

VÝPIS Z EVIDENCE V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
identifikační číslo typ hrobu ulice k.ú. č. parc. 

CZE6206-14163 pomník u kostela sv. Václava Petrov  

STAVEBNÍ DOMINANTY 

stavba ulice, nám./umístění 

kostel sv. Vavřince V Dědině 

zvonice Rybáře 

HISTORICKY VÝZNAMNÉ STAVBY 

stavba ulice, nám./umístění 

dvůr V Dědině, za hasičárnou 

MÍSTNÍ PAMÁTKY, OBJEKTY PŘISPÍVAJÍCÍ K IDENTITĚ ÚZEMÍ 

stavba ulice, nám./umístění 

kaplička U kapličky 

fortna (brána pro pěší) V Dědině, u kostela a fary 

socha sv. Jana Nepomuckého Na Náměstí, před školou 

kostel sv. Václava V Dědině 

venkovské usedlosti č. p. 162, 83 a 65  

boží muka, kříže v polích a volné krajině apod. různě 

lázeňská tradice, pramen  
 

B)2.2 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH HODNOT 
A KRAJINNÉHO RÁZU 

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem č. 114/1992 Sb. 
ČNR ze dne 26. 2. 1992 (s účinností od 1. 6. 1992) v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. 

Řešené území se nachází na rozhraní ploché nivní krajiny dolního toku řeky Moravy a mírně zvlněného 
pahorkatinného reliéfu podhůří Bílých Karpat. Z hlediska přírodních hodnot patří k nejcennějším severní část 
území katastru obce, řeka Morava a navazující lužní lesy a fragmenty původních slepých ramen s nivní vegetací. 
Řeka Morava tvoří přirozené meandry v měkkých čtvrtohorních usazeninách a vytváří tak podmínky pro celou 
škálu druhů vázaných na toto přírodní prostředí. Z historických map je patrná dynamika vodního toku v podobě 
změn trasy koryta, které je v permanentním pohybu a na několika místech již neodpovídá parcelní kresbě. 

Jižní část katastru obce je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Hranici tvoří silnice III/4264 a I/55. 
Mezi nejcennější části území, které jsou součástí CHKO patří tok Radějovky a jejího levostranného přítoku 
(Hraniční odpad). Tato část území je součástí I. – III. zóny CHKO, ostatní rozsáhlé území jižní části katastru 
je součástí IV. zóny odstupňované ochrany. 

Severní část území obce Petrov náleží do přírodního parku Strážnické Pomoraví. Toto území je také součástí 
evropské sítě ochrany přírody (Natura 2000) Jedná se o ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví 
(CZ0621025), která se rozprostírá mezi Rohatcem, Vracovem a Veselím nad Moravou a evropsky významnou 
lokalitu (EVL) Strážnická Morava (CZ0624068) a Strážnicko (CZ0623797). 

Na severovýchodním okraji řešeného území se nachází přírodní rezervace Oskovec II. 

V jižní části území se nachází památný strom. 

Převážná většina řešeného území je historicky součástí kulturní zemědělské krajiny dlouhodobě odlesněné, 
intenzivně zemědělsky využívané. Historické formy hospodaření, drobné měřítko krajiny a vysoký podíl cest 
dělících zemědělské plochy byly zárukou optimální míry erozního ohrožení v území. Technologická změna 
způsobu obhospodařování a společenské změny II. poloviny 20. stol., které vedly ke sloučení polností do velkých 
užitných lánů sebou přinesly několik problémů: 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 27 

• vymizelo drobné měřítko krajiny a její mozaikovitost, kdy součástí zemědělských ploch byly i drobné plochy 
zeleně (ne vždy vzrostlé), jako součást polních cest. 

• zvýšilo se erozní riziko a ohrožení krajiny způsobené dlouhými odtokovými liniemi nedělenými polními 
cestami, případně mezemi. 

• snížila se prostupnost krajiny na základní kostru podřízenou hospodaření v krajině bez následného propojení 
na sousední území 

• z důvodu intenzifikace zemědělství se dlouhodobě snižuje kvalita půdy. Používání těžké techniky zvyšuje 
zhutnění půdy a tím mimo jiné zvyšuje riziko eroze.  

• rostoucí chemizace zemědělství zatěžuje kvalitu vody v krajině, a to jak kvalitu povrchových vod, 
tak podzemních. Břehové porosty navazující na zemědělské plochy jsou zatíženy ruderalizovány. 

Z důvodu zachování a posilování ekologické stability krajiny byly vymezeny následující přírodní hodnoty: 

NATURA 2000 

• evropsky významná lokalita Strážnická Morava CZ0624068 

• evropsky významná lokalita Strážnicko CZ0623797 

• ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví CZ0621025 

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Do řešeného území zasahuje velkoplošné zvláště chráněné území CHKO Bílé Karpaty. Do řešeného území 
zasahují všechny 4 zóny CHKO (I. – IV.), přičemž I. zóna sem zasahuje pouze okrajově při hranicích s k. ú. 
Strážnice. V rámci řešení ÚP jsou pravidla pro jednotlivé zóny CHKO respektována. 

Přírodní rezervace Oskovec II - typický prost lužního lesa s druhovou i věkovou rozmanitostí porostů. Hnízdiště 
vodního ptactva.  

PAMÁTNÝ STROM 

V řešeném území se nachází památný strom Lípa u Tatarské cesty. 

PŘÍRODNÍ PARK 

Přírodní park Strážnické Pomoraví má za cíl chránit krajinný ráz nivy řeky Moravy. 

BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO 

Do řešeného území zasahuje biosférická rezervace Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB). 

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 

V řešeném území byly v souladu s koncepcí nadmístního ÚSES vymezenou v ZÚR JMK upřesněny 
nadregionální biokoridory a regionální biocentrum. V severní části území je na toku řeky Moravy a v rámci 
navazujících nivních porostů vymezen nadregionální biokoridor K 142 V (vodní) a K 142 N (nivní), které 
na severovýchodní hranici území obce navazují (K142 V již za hranici řešeného území) na regionální biocentrum 
RBC 20 Oskovec. 

V souladu s metodickými principy jsou do nadregionálního biokoridoru vložena po cca 700 m lokální biocentra. 
Na nadřazený (nadregionální a regionální) systém navazuje na lokální ÚSES, který vychází z platného územního 
plánu a dodržuje koncepci vymezeného lokálního ÚSES pro okres Hodonín (Löw a spol., 2002), která 
koordinovala vymezení lokálního ÚSES v rámci celého okresu, a to včetně prostorových a funkčních vazeb 
daných metodickými zásadami vymezování. 

Nadregionální ÚSES 

nadregionální biokoridor K 142 V funkční a existující biokoridor vymezený na toku Moravy. Pro zachování 
funkčnosti biokoridoru nejsou navrženy žádné změny ve využívání území. 

nadregionální biokoridor K 142 N funkční a existující biokoridor vymezený podél toku Moravy. Pro zachování 
funkčnosti biokoridoru nejsou navrženy žádné změny ve využívání území. 

Oba biokoridory se v nivě Moravy navzájem kříží a do jejich trasy jsou vložena následující lokální biocentra: 

LBC Pod Oskovcem - vložené lokální biocentrum, existující a funkční. Na území obce Petrov je vymezeno 
v hraniční poloze (po hranici katastrální hranice). Vymezeno je na území obce Vracov pod stejným názvem. 
Pro zachování funkčnosti biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání území. 
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LBC Hrubý Závidov - vložené lokální biocentrum, existující a funkční. Na území obce Petrov je vymezeno 
v hraniční poloze (po hranici katastrální hranice). Vymezeno je na území obce Rohatec pod stejným názvem. 
Pro zachování funkčnosti biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání území. 

LBC Podíly - vložené lokální biocentrum, existující a funkční. Na území obce Petrov je vymezena cca 1/3 plochy 
biocentra, zbývající část je vymezena na území obce Rohatec pod stejným názvem. Pro zachování funkčnosti 
biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání území. 

Regionální ÚSES 

regionální biocentrum RBC 20 Oskovec funkční a existující biocentrum vymezené v severovýchodní části 
katastru. Na území obce Petrov zasahuje pouze okrajová část biocentra. Podstatná část je vymezena na území 
města Veselí nad Moravou. Pro zachování funkčnosti biocentra nejsou navrženy žádné změny ve využívání 
území. 

Lokální ÚSES 

LBC Na Medvídce - lokální biocentrum vymezené v severní části katastru obce na lesní půdě, existující, funkční. 

LBC Petrovské louky - lokální biocentrum vymezené v severní části katastru obce na lesní půdě, existující, 
funkční. 

LBC Pod Petrovem – Lokální biocentrum vymezené na soutoku Baťova kanálu a Radějovky. Biocentrum 
zahrnuje břehové porosty a navazující plochy orné půdy (dle KN) v jižní části. 
Biocentrum je částečně funkční, jižní část neexistující. Pro zajištění funkčnosti biocentra 
je navržena plocha změny v krajině K1. Navržena je jako plochy smíšené nezastavěného 
území přírodní – MNp. 

LBC Přední Háčky – lokální biocentrum vymezené na východní hranici obce na břehu Radějovky. Zahrnuje 
břehové porosty a navazující ornou půdu. Biocentrum je částečně funkční, severní část 
neexistující. Pro zajištění funkčnosti biocentra je navržena plocha změny v krajině K2. 
Navržena je jako plocha smíšená nezastavěného území přírodní 

LBC Bažantnice – lokální biocentrum na hranici řešeného území. Na území obce Petrov nezasahuje 

LBC Pod Starými horami - lokální biocentrum na hranici řešeného území. Na území obce Petrov nezasahuje 

LBK 1 – lokální biokoridor vymezený na severu katastru obce podél svodnice a navazujících břehových porostů. 
Biokoridor je existující a funkční. 

LBK 2 – lokální biokoridor vymezený na severu katastru obce na lesní půdě. Biokoridor je existující, funkční. 

LBK 3 – lokální biokoridor vymezený na severu katastru obce na lesní půdě. Biokoridor je existující, funkční. 

LBK 4 – lokální biokoridor vymezený na severu katastru obce podél svodnice a navazujících břehových porostů. 
Biokoridor je existující a funkční. 

LBK 5 – lokální biokoridor vymezený ve střední části katastru podél Baťova kanálu. Biokoridor je existující, 
funkční. 

LBK 6 – lokální biokoridor vymezený ve střední části katastru podél Baťova kanálu. Biokoridor je existující, 
funkční. 

LBK 7 – lokální biokoridor vymezený ve střední části katastru podél Radějovky. Biokoridor je existující, funkční. 

LBK 8 – lokální biokoridor vymezený ve střední části katastru podél Radějovky. Biokoridor je existující, funkční. 

LBK 9 - lokální biokoridor vymezený na jihovýchodní až jižní hranici katastru obce. Biokoridor je vymezen podél 
svodnice Hraniční odpad, který je přítokem Radějovky. Na území obce Petrov zasahuje biokoridor 
pouze okrajově, a to parcelou vodního toku v rozsahu cca 100 m délky. 

VÝSKYT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ 

Posouzením výskytu dalších zvláště chráněných druhů mimo ZCHÚ bylo zjištěno, že na vhodných biotopech 
v okolí obce Petrov se nachází choholouš obecný (Galerida cristata), čáp bílý (Ciconia ciconia), skokan 
skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), vydra říční (Lutra lutra), křeček polní 
(Cricetus cricetus), bobr evropský (Castor fiber), rak říční (Astacus astacus), kuňka obecná (Bombina bombina). 
V lokalitě Dolní rubanice byly zaznamenány druhy jako volavka bílá (Ardea alba), luňák červený (Milvus milvus), 
sokol stěhovavý (Falco peregrinus), krahujec obecný (Accipiter nisus), dřemlík tundrový (Falco columbarius), 
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jeřáb popelavý (Grus grus), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), rosnička zelená (Hyla arborea), ropucha zelená 
(Bufotes viridis). 

Vodní toky a vodní plochy (Radějovka, Medvídka, Morava), taktéž jejich přilehlá vegetace jsou lokalitami výskytu 
zvláště chráněných druhů obojživelníků, solitérní, liniová a plošná zeleň slouží jako úkryt a odsedávka zvláště 
chráněných druhů ptáků dle Přílohy III – Seznam zvláště chráněných druhů živočichů Vyhlášky č. 395/1992 Sb. 
Tato území jsou územním plánem respektována a s výjimkou nadmístních výhledových záměrů ze ZUR JMK 
(území rezerva pro přeložku silnice I/55 ve variantách) nejsou návrhem územního plánu dotčeny. 

ODŮVODNĚNÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

Zeleň sídla je vzhledem k tradičnímu obrazu sídla vzniklého historickým vývojem tvořena především zelení 
zahrad v obytných plochách. Ve veřejném prostoru jsou vymezeny plochy doplňující systém ozelenění sídla 
o plochy veřejných prostranství s převahou zeleně, plochy zahrad a sadů, plochy zeleně sídelní a plochy zeleně 
ochranné a izolační. Tyto plochy jsou propojeny na systémem krajinné zeleně. 

NEROSTNÉ SUROVINY, LOŽISKA 

Do severního okraje řešeného území zasahuje výhradní ložisko lignitu Rohatec 1 (č. 3138600), chráněné 
chráněným ložiskovým územím (CHLÚ) Vracov (č. 13860000), prognózní zdroj lignitu Rohatec 1 (č. 9430000) 
a Rohatec 3 (č. 9430100). 

V řešeném území nejsou registrována žádná důlní díla a rovněž z hlediska nestability terénu nejsou v řešeném 
území evidovány žádné svahové nestability. 

NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH Z HLEDISKA PREVENCE, 
ELIMINACE ČI MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA): 

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit 
následující doporučení a podmínky: 
1. Podmínkou realizace náplně koridorů energetické infrastruktury je řešit rozstožárování s ohledem 

na viniční trať Vrchy od Plží a LBC Bažantnice (již na k.ú. Strážnice) v rámci hodnocení vlivů na životní 
prostředí na projektové úrovni. 

2. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z7-SV je zachování doprovodného 
porostu dřevin podél levého břehu strouhy. 

3. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z10-SV v trati Babidoly je provedení 
biologického a dendrologického průzkumu, zachování xerofytních bylinotravních porostů v horní části 
svahu a kvalitních prvků dřevin. 

4. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z11-SV (po společném jednání 
zařazena jako územní rezerva R5) je respektovat porosty na terénní elevaci v severní části, včetně 
doupných stromů. 

5. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního Z1-OK je provedení 
biologického a dendrologického průzkumu v části plochy lokalizované do OP VPR Plže 

6. Podmínkou realizace náplně plochy přestavby pro občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu 
P2-OVp je respektovat staré stromy ve stávající zahradě. Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu 
v průběhu připomínkového řízení k upravenému návrhu Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

7. Podmínkou realizace náplně plochy Z2 – OS je ochrana aleje lip při hranici stávajícího sportovního 
areálu. 

8. Podmínkou realizace náplně plochy Z12 – DZ je ochrana aleje dřevin při hranici navrhované plochy 
pro sport Z2. 

9. Podmínkou realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové hráze 
Strážnice CNU-V1 je samostatné posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko 
a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví dle §45i ZOPK a vlivů na zájmy ochrany přírody 
a krajiny dle § 67 odst. 1 ZOPK 

10. Podmínkou realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné posouzení vlivů 
na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví dle 
§45i ZOPK a vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 ZOPK (Natura 2000). 

11. Podmínkou případné realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské 
protipovodňové hráze Strážnice CNU-V1 je samostatné projektové hodnocení vlivů na lokality soustavy 
Natura 2000 dle § 45i platného znění zákona č. 114/19902 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vlivy 
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na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví). 
(Natura 2000). 

12. Podmínkou případné realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské 
protipovodňové hráze Strážnice CNU-V1 je samostatné hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy 
ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 platného znění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
Na základě společného projednání uvedený záměr byl zrušen. 

13. Podmínkou případné realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné projektové 
hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i platného znění zákona č. 114/19902 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (vlivy na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko, EVL Strážnická 
Morava a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (Natura 2000). 
Na základě společného projednání uvedený záměr byl zrušen. 

14. Podmínkou případné realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné hodnocení vlivů 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 platného znění zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě společného projednání uvedený záměr byl zrušen. 

15. Na plochách, které jsou lokalizovány na území s archeologickými nálezy, důsledně zajistit a řešit 
ochranu případných archeologických nálezů. 

B)2.3 POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení 
krajiny: 

• ÚP zachovává a rozvíjí urbanistickou strukturu sídla s propojením na okolní krajinu při respektování 
krajinného rázu 

• zastavitelné plochy jsou vymezeny s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území 

• s ohledem na ochranu krajiny vytváří ÚP podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajištění 
ochrany nezastavěného území jednak intenzivnějším a variabilnějším způsobem využití zastavěného území 
(vymezení ploch se smíšeným využitím) a dále využitím nezastavěných ploch (proluk) v zastavěném území 

• navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území, doplňují a uzavírají stávající urbanistickou 
strukturu 

• požadavky na ochranu nezastavěného území jsou dále řešeny (s ohledem na § 18 zákona č. 183/2006 Sb.) 
stanovením podmínek pro plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

B)2.4 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT 

Jedná se o hodnoty území spočívající v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou (dopravní a technickou 
infrastrukturou, občanským vybavením, veřejnými prostranstvími), v možnosti jeho dalšího rozvoje, v dopravní 
dostupnosti obce, v dostupnosti veřejné dopravy, ve vlastnostech či různorodosti obytného prostředí, v možnosti 
využívání krajiny k zemědělským účelům apod. 

Řešením ÚP Petrov jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území (hodnoty území, spočívající např. 
v jeho vybavení veřejnou infrastrukturou, možností pracovních příležitostí, v dopravní dostupnosti, dostupnosti 
veřejné dopravy, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod.). 

B)2.5 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 stavebního zákona, dle něhož orgány územního plánování 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 jsou zapracovány obecně platné 
podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití směřující k řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení 
§ 2 odst. 2 a 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., a to v návaznosti na ustanovení § 30 
odst. 1 a 2 a § 77 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s nařízením vlády č. nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., a to: 

• Využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností umístění chráněných prostor definovaných právními 
předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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(dále také „chráněné prostory“) do území zatíženého zdroji hluku (tj. v blízkosti komunikace I/55, železnice 
a stacionárních zdrojů hluku) je podmíněně přípustné s tím, že nově vymezené chráněné prostory lze umístit 
pouze do lokality, v níž celková hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů nepřekračuje hodnoty 
stanovených hygienických limitů hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými 
limity musí být v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být 
zohledněna i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů. 

• Využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností umístit chráněné prostory, které budou vymezovány 
v blízkosti záměru uvedeného v platné územně plánovací dokumentaci, tj. I/55 Petrov obchvat, u kterého lze 
důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, je podmíněně přípustné 
s tím, že nově vymezené chráněné prostory lze umístit pouze do lokality, v níž lze předpokládat, že celková 
hluková zátěž v souhrnu kumulativních vlivů nebude překračovat hodnoty stanovených hygienických limitů 
hluku pro tyto prostory; průkaz souladu hlukové zátěže se stanovenými limity musí být v odůvodněných 
případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna i zátěž z povolených, 
doposud však nerealizovaných záměrů. 

• Využití ploch s rozdílným způsobem využití s možností situovat zdroje hluku, a to včetně průzkumného 
a těžebního zařízení (pracovní plochy, vrty, sondy, technologie, přístupy k plochám, přípojky inženýrských 
sítí) v nezastavěném a v nezastavitelném území, je podmíněně přípustné s tím, že: 
o celková hluková zátěž ze záměrů umístěných na ploše nesmí v souhrnu kumulativních vlivů překračovat 

imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních předpisech pro stávající chráněné prostory 
definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví resp. ochrany zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností situovat chráněné prostory 
vymezených v územně plánovací dokumentaci 

o nepřípustné je využití pro všechny druhy staveb, zařízení a činností, jejichž negativní účinky na veřejné 
zdraví v souhrnu kumulativních vlivů překračují imisní hygienický limit stanovený v prováděcích právních 
předpisech pro stávající chráněné prostory definované právními předpisy na úseku ochrany veřejného 
zdraví resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a na hranici ploch s možností 
situovat chráněné prostory vymezené v územně plánovací dokumentaci, nebo takové důsledky 
vyvolávají druhotně 

o při umisťování nových zdrojů hluku musí být respektovány stávající i nově navrhované resp. v územně 
plánovací dokumentaci vymezené chráněné prostory definované platnými právními předpisy v oblasti 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; průkaz souladu se stanovenými limity musí být 
v odůvodněných případech doložen nejpozději v rámci územního řízení s tím, že musí být zohledněna 
i zátěž z povolených, doposud však nerealizovaných záměrů, a to v souhrnu kumulativních vlivů 

• umístění bytu správce, majitele, ostrahy apod. je v odůvodněných případech a v omezeném rozsahu 
podmíněně přípustné pouze na plochách, u kterých je takto stanoveno právním předpisem, s tím, že: 
o v územním řízení, v odůvodněných případech v dalších řízeních dle stavebního zákona, musí být 

prokázáno, že v chráněných vnitřních prostorech staveb nebudou v souhrnu kumulativních vlivů 
překračovány hygienické limity hluku stanovené právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví 

o hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor stavby se na takovou 
stavbu nevztahují 

Při prověřování vymezení ploch smíšených obytných byl posouzen fakt, že dle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů, mohou plochy 
smíšené obytné zahrnovat i pozemky občanského vybavení (tj. pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči 
o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, pozemky staveb a zařízení 
pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství). 

Návrh územního plánu z hlediska předběžné opatrnosti vyhodnotil navržené plochy změn a přestavby z hlediska 
střetu zájmů resp. vzájemně neslučitelných činností ve smyslu § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mj. v oblasti 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v souladu s částí I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚP stanovuje související podmínky pro akusticky 
chráněné prostory, viz kap. F)6.1 Smíšené obytné venkovské – SV. 

Při prověřování vymezení ploch občanského vybavení (příp. při stanovení přípustnosti umístit zařízení občanské 
vybavenosti v ostatních funkčních plochách), byl vzat v úvahu fakt, že dle ustanovení § 6 odst. 2 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. mohou plochy občanského vybavení zahrnovat pozemky staveb a zařízení občanského vybavení 
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pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva, pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, 
vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. 
Příslušné zpřesnění účelu a možných vlivů bude provedeno v dalších stupních projektové přípravy. 

Návrh územního plánu vyhodnotil navržené plochy změn a přestavby pro občanské vybavení z hlediska střetu 
zájmů resp. vzájemně neslučitelných činností ve smyslu § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mj. v oblasti 
ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a v souladu s částí I. odst. 1 písm. f) přílohy č. 7 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚP stanovuje související podmínky pro akusticky 
chráněné prostory, viz kap. F)3.1 Občanské vybavení veřejné – OVs, F)3.3 Občanské vybavení komerční – OK, 
F)3.4 Občanské vybavení – sport – OS, F)3.5 Občanské vybavení lázeňské – OL. 

Při prověřování vymezování rozsáhlejších ploch v blízkosti silnice I/55, železnice, koridorů územních rezerv 
pro silnici I. třídy RDS18 I/55 Petrov obchvat, případně stacionárních zdrojů hluku, s možností situovat chráněné 
prostory (např. plochy bydlení) ÚP posoudil možnost stanovit požadavek na prověření územní studií. 
Z uvedených důvodů je navržena k prověření územní studií US2 plocha Z1 pro rozvoj komerčních aktivit 
Kučovánky. 

Pro chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní přiléhající k úseku silnice I/55 (km 99,200 – 
100,720) jakožto zdroji hluku ÚP byl přednostně uplatněn při návrhu řešení faktor polohy řešené lokality vůči 
zdrojům hluku a umisťuje lokality změn v území do poloh s odstupem od něj. Plocha 1.03a dle platného ÚP 
je z důvodu polohy u silnice I/55 zařazena jako územní rezerva R2 s předpokladem realizace po eliminaci zdroje 
hluku (výstavba dálnice D55, výběr vhodné varianty územní rezervy obchvatu obce a jeho realizace…). 

Pro rozšíření hřbitova bude dle potřeby za účelem ověření vhodnosti pohřbívání do hrobu proveden 
hydrogeologický průzkum. 

Pásma hygienické ochrany chovu hospodářských zvířat v řešeném území nejsou vyhlášena. 

B)3 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PŘEDPISŮ 

ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále 
jen SZ): 

• vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 

STAVEBNÍ ZÁKON 

• obsah a účel ÚP odpovídá ustanovení § 43 SZ 

• zastavěné území je vymezeno dle § 58 SZ 

• veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo dle § 101 SZ, 
nebyly vymezeny (viz. kap. H) 

• veřejně prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opatření (VPO), pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit dle § 170, jsou vymezeny (viz. kap. G) 

VYHLÁŠKA Č. 500/2006 Sb. 

• obsah a struktura ÚP odpovídá § 13, příloze 7 

VYHLÁŠKA Č. 501/2006 Sb. 

• v souvislosti s ustanovením § 3 byly v rámci ÚP vymezeny plochy o výměře menší než 2000 m2 v těchto 
případech: 

o u ploch občanského vybavení veřejného (OVs) občanského vybavení sociálních služeb a péče 
o rodinu (OVp) a ploch pro rozšíření hřbitova (OH) 

o u ploch zeleně zahrad a sadů (ZZ) plochy pro park a odpočinkové plochy 
o u ploch veřejných prostranství (PP) a zařízení pro dopravu (DZ) – z důvodu zajištění obsluhy území, 

parkoviště 
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• s ohledem na specifické podmínky a charakter území jsou plochy s rozdílným způsobem využití podrobněji 
členěny v souladu s metodickým pokynem MMR (Standard vybraných částí územního plánu) 

B)4 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ 
S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 

B)4.1 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR, ZAŘÍZENÍ PRO OBRANU STÁTU 

Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže uvedených druhů 
staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119). 

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 

• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, silnic I. II. a III. třídy 

• výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 

• výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 

• výstavba vedení VN a VVN 

• výstavba větrných elektráren 

• výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně anténních 
systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice.) 

• výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 

• výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

• výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

B)4.2 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stávající systém je stabilizován, nejsou pro ochranu obyvatelstva požadované nové plochy. 

B)4.3 UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

K ochraně obyvatelstva v důsledku mimořádné události, v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu 
a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a improvizované úkryty. 

K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky 
nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných 
a jiných budov. 

Stálé úkryty jsou stabilizovány, v rámci řešení nejsou navrženy žádné nové monofunkční zařízení. 

Organizační ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce 
v jejich dokumentaci. 

B)4.4 EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ 

Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12, 13 a 14 vyhlášky MV č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 

B)4.5 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CIVILNÍ OCHRANY A HUMANITÁRNÍ POMOCI 

Organizační a technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci 
je řešeno orgány obce. 
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B)4.6 ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ 
ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLÝCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 

K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru Petrov zásadní: 

• navržené plochy výroby a skladování jsou prostorově a provozně odděleny od zóny obytné 

• navržené plochy smíšené výrobní jsou provozně odděleny od zóny obytné 

• není přípustná výstavba uzavřených bloků 

• doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek 
(včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu města i v případě zneprůjezdnění části komunikací – 
komunikace budou v max. míře zaokruhovány 

• při řešení důležitých místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení 
okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6 m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní 
římsu v metrech na protilehlých stranách ulice 

• sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány 
a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 

Zahraboviště - není v řešeném území vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena 
do míst určených příslušným pracovníkem veterinární správy a hygieny. 

C) NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z § 53 ODST. 5 PÍSM. a) AŽ f) STAVEBNÍHO 
ZÁKONA 

C)1 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE § 53 
ODSTAVCE 4 

Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP Petrov podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a s odvoláním na znění 
podkapitol B)1.1 a B)1.2 konstatuje jeho soulad s platnou politikou územního rozvoje (Politika územního rozvoje 
České republiky, schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění Aktualizace č. 1 Politiky 
územního rozvoje České republiky, schválené Usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15.04.2015 
o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky, Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České 
republiky, schválené Usnesením vlády České republiky č. 629 ze dne 02.09.2019 k Aktualizaci č. 2 Politiky 
územního rozvoje České republiky, Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené 
Usnesením vlády České republiky č. 630 ze dne 02.09.2019 k Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České 
republiky, Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené Usnesením vlády České 
republiky č. 618 ze dne 12.07.2021 k Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky, a Aktualizace 
č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky, schválené Usnesením vlády České republiky č. 833 ze dne 
17.08.2020 k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky) a s platnou územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, vydané usnesením 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 2891/16/z 29 ze dne 05.10.2016 formou opatření obecné povahy, které 
nabylo účinnosti dne 03.11.2016, ve znění Aktualizací č. 1 a 2, které zahrnují úplné znění po Aktualizaci č. 1 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
č. 2835/20/Z33 ze dne 17.09.2020 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti dne 31.10.2020, 
a Aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje vydané usnesením Zastupitelstva 
Jihomoravského kraje č. 2836/20/Z33 ze dne 17.09.2020 formou opatření obecné povahy, které nabylo účinnosti 
dne 31.10.2020). 

Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP Petrov podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a s odvoláním na znění 
podkapitoly B)2 konstatuje jeho soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. 

Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP Petrov podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a s odvoláním na znění 
podkapitoly B)3 konstatuje jeho soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

Pořizovatel přezkoumal návrh ÚP Petrov podle § 53 odst. 4 stavebního zákona a s odvoláním na znění 
podkapitoly B)4 konstatuje jeho soulad s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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V rámci pořizování ÚP Petrov nebylo nutné řešit žádné rozpory. Konkrétní postup při pořízení návrhu ÚP Petrov 
je popsán v kap. A) textové části odůvodnění. Pořizovatel konstatuje soulad návrhu ÚP Petrov s uplatněnými 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů 
a krajského úřadu podle zvláštních právních předpisů v rámci jednotlivých stupňů návrhu ÚP Petrov: 

• uplatněných v rámci společného jednání o návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 
rozvoj území podle § 50 stavebního zákona je součástí kap. H) textové části odůvodnění, 

• uplatněných v rámci veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP Petrov a vyhodnocení 
jeho vlivů na udržitelný rozvoj území podle § 52 stavebního zákona k těm částem řešení, které byly 
od společného jednání změněny, je součástí kap. I) textové části odůvodnění, 

• k návrhu vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu ÚP Petrov a rozhodnutí 
o námitkách uplatněných proti návrhu ÚP Petrov v rámci veřejného projednání (§ 53 odst. 1 stavebního 
zákona) nebyla ze strany dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněna žádná stanoviska, která 
by vyžadovala úpravu návrhu. 

C)2 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ 
VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody uplatnil 
stanovisko (č. j. JMK 174698/2018 ze dne 19.12.2018) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém nevyloučil významný vliv na ptačí oblasti (dále jen 
PO) Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (CZ0621025) a evropsky významné lokality (dále jen EVL) 
Strážnická Morava (CZ0624068) a Strážnicko (CZ0623797) soustavy Natura 2000, které zasahují na k. ú. 
Petrov u Hodonína. Současně uplatnil požadavek na zpracování posouzení vlivů návrhu ÚP Petrov 
na lokality soustavy Natura 2000 podle ustanovení § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhodnocení vlivu Územního plánu Petrov na životní prostředí a na lokality soustavy Natura 2000 vypracoval 
v dubnu 2021 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA, ekologické expertizy, poradenství a služby, Holíkova 
3834/71, 586 01 JIHLAVA, tel: +420 603 891 284, e-mail: ekoex @iol.cz. 

C)2.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP PETROV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (SEA) 

ZÁVĚRY A VÝSTUPY 

V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu koncepce Územní plán Petrov byly identifikovány 
vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu, horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky 
a kulturní dědictví, dědictví architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti 
a významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé, trvalé, 
přechodné, přímé nepřímé, kumulativní. Hodnocení bylo provedeno v kontextu umístění jednotlivých ploch, 
ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních 
předpisů ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů 
a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a krajské úrovni. 

Byly podrobněji hodnoceny především návrhy na nové zastavitelné plochy/plochy přestavby jakožto nové územní 
požadavky. 

Některé plošně rozsáhlejší záměry se ukázaly jako částečně konfliktní především z důvodu ochrany půdy, 
krajinného rázu, případně ochrany biodiverzity a ekologické stability. Z tohoto důvodu byly v rámci prací na SEA 
hodnocení některé plochy původních územních požadavků částečně přehodnoceny s tím, že do dalšího 
projednání Koncepce je tak postoupen již vybilancovaný systém rozvojových ploch, případně koridorů technické 
infrastruktury. Cílem uvedeného postupu bylo, aby plošný (případně kumulativní) rozsah výhledových zásahů 
do životního/přírodního prostředí byl minimalizován. 

Nové zastavitelné plochy dle Koncepce (včetně prověření zastavitelných ploch /plochy změn nebo ploch 
přestavby/) generují většinově mírně negativní až negativní vlivy a některé mohou být vnímány rovněž i jako 
konfliktní. 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 36 

Z vyhodnocení vazeb ÚP Petrov navrhovaných ploch vzhledem k cílům ochrany životního prostředí lze 
konstatovat, že navržené plochy jsou po provedených úpravách ve většině případů v souladu s cíli ochrany 
životního prostředí. Potenciální nesoulad mohou nadále představovat zejména navržené rozsáhlejší plochy pro 
bydlení smíšené venkovské vzhledem k cílům týkajícím se ochrany nezastavěného území, resp. zemědělské 
půdy (Z1, Z8, Z10, Z11 (po společném jednání zařazena jako územní rezerva R5)) rozšiřují patrným způsobem 
stávající zastavěné území), plocha Z2 je řešena na úkor nejkvalitnějších půd v I. třídě ochrany (plocha již byla 
vymezena a odsouhlasena v platném územním plánu), plocha Z9 je řešena na úkor kvalitnějších půd ve II. třídě 
ochrany, ale v území mezi železniční tratí a stávající zástavbou. Kladem Koncepce je, že nenavrhuje žádné 
zastavitelné plochy volně v krajině bez návaznosti na zastavěné území nebo urbanizované území (jediná malá 
plocha Z13 je lokalizována u mostu přes Baťův kanál u přístavu). 

Ve vztahu k ochraně krajiny je limitujícím aspektem je především ochrana krajinného rázu v polohách při okrajích 
sídla a maximální ochrana široké nivy Moravy, případně prostoru kolem toku Radějovky. V tomto kontextu 
představují patrnou urbanizaci větší rozvojové plochy Návrhu ÚP. Především plocha Z1 pro občanskou 
vybavenost komerční v pohledově výrazně exponované poloze při komunikaci na Sudoměřice a v bezprostřední 
blízkosti vesnické památkové rezervace Plže, dále plocha Z8 na západním okraji sídla na úkor záhumenků 
s porosty dřevin v lokalitě Padělky nad levým břehem Radějovky. Patrnější urbanizace bude generována 
i plochou Z11 (po společném jednání zařazena jako územní rezerva R5) na východě sídla v lokalitě Za sborem 
v relativní blízkosti EVL Strážnicko a plocha Z10 v lokalitě Babidoly na úkor záhumenků s dřevinami a prvky 
xerofytních lad. Plocha přestavby P3 v lokalitě výrobní zóny v jižní části obce zahrnuje proluku mezi areály 
s výrazným podílem porostů dřevin směrem do krajiny, přestože je navrhována změna na bydlení oproti platné 
ÚPD jako plochy smíšené výrobní. Podpora strukturních prvků krajiny je v uvedených plochách řešena návrhem 
příslušných regulativů. 

Koncepce negeneruje žádnou fragmentaci volné krajiny, poněvadž oba koridory územních rezerv pro obchvat 
Petrova není navrhováno (ani v jedné z obou variant) převést do návrhového koridoru dopravní infrastruktury. 

Návrh na protipovodňovou hráz v loukách lokality Rohořné (uvnitř EVL Strážnicko) je zatím navrhován na základě 
ÚAP ORP Hodonín jen směrně, přičemž je nutno konstatovat rozpor mezi veřejným zájmem ochrany sídla 
s veřejným zájmem ochrany EVL. Území, dotčené vymezením potenciální hranice zátopy poldru Strážnice 
(deklarované rovněž jako záměr dle výstupů ÚAP ORP Hodonín), je nutno pokládat za přírodně hodnotné území 
v širší nivě Moravy s překryvem vícera zájmů ochrany přírody a krajiny (včetně lokalit soustavy Natura 2000). 
Zatím nelze s ohledem na neznalost technického řešení (pouze územní průmět hranic pro vymezení zátopy) 
predikovat, zda do řešeného území bude zasahovat pouze dočasná zátopa (analogie vyšších povodňových stavů 
např. při Q100) nebo zda náplň této překryvné plochy bude nad rámec dočasné zátopy vyžadovat přímé zásahy 
do vymezeného prostoru, které by bylo nutno pokládat za významné. 

Pro území, řešeném plochami Návrhu ÚP Petrov na základě provedeného SEA hodnocení vyplynuly především 
následující základní výstupy: 
1. Veškeré navrhované zastavitelné plochy (Z1, Z2 část) a plochy přestavby (P1, P6, P7), nacházející 

se nebo zasahující do ochranného pásma vesnické památkové rezervace Plže s ohledem na krajinářské 
a historické hodnoty důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované územní studie pro VPR Plže 
(Kočišová, Kočiš, Brno, červen 2019). 

2. Zastavitelné plochy Z1-OK a Z8-SV řešit územní studií, která stanoví konkrétní strukturu a charakter 
náplně každé z těchto ploch s přihlédnutím k respektování přírodních, krajinných a historických hodnot 
území. 

3. Potvrdit v plném rozsahu vymezení LBC Pod Petrovem na soutoku Radějovky a Baťova kanálu dle 
platné ÚPD (plocha N11-Ek). 

4. Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby dle ÚP Petrov lze pokládat za podmíněně 
akceptovatelné na základě individuálních regulativů, rozvedených v části B a C. 

Výstupy SEA hodnocení jsou dále promítnuty do návrhu stanoviska příslušnému úřadu pro posuzování vlivů 
na životní prostředí. 

NÁVRH STANOVISKA 

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje SEA zpracovatel na základě výše 
uvedených závěrů. Opatření, která vyplynula z naturového hodnocení, jsou označena (Natura 2000). 
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SOUHLASNÉ STANOVISKO 

ke Koncepci Územní plán Petrov, verzi duben 2021 za dodržení následujících podmínek: 
 

A) ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ 

1. Veškeré navrhované zastavitelné plochy (Z1, Z2 část) a plochy přestavby (P1, P6, P7), nacházející 
se nebo zasahující do ochranného pásma vesnické památkové rezervace Plže s ohledem na krajinářské 
a historické hodnoty důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované územní studie pro VPR Plže 
(Kočišová, Kočiš, Brno, červen 2019). 

2. Zastavitelné plochy Z1-OK a Z8-SV řešit územní studií, která stanoví konkrétní strukturu a charakter 
náplně každé z těchto ploch s přihlédnutím k respektování přírodních, krajinných a historických hodnot 
území. 

3. Potvrdit v plném rozsahu vymezení LBC Pod Petrovem na soutoku Radějovky a Baťova kanálu dle 
platné ÚPD (plocha N11-Ek). 

4. Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby dle Územního plánu Petrov pokládat za podmíněně 
akceptovatelné na základě individuálních regulativů, rozvedených v částech B a C. 

 

B) KONKRÉTNÍ REGULATIVY PRO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky: 

1. Pro zastavitelné plochy a plochy přestavby s typem rozdílného využití smíšené obytné venkovské 
(SV) uplatnit následující regulativy: 

Z5 u LBC Pod Petrovem 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 

• respektování OP toku Radějovka 8 m od břehové hrany 

Z6 u LBC Pod Petrovem 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 

Z7 u přístaviště a závlahového kanálu 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• objekty situovat do východní části plochy, zahrady orientovat ke strouze 

• zajistit volný pás podél levého břehu strouhy 

Z8 v trati Padělky 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• orientace zahrad do krajiny 

• další regulativy dle územní studie 

Z9 v lokalitě Zvolenov u trati 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% 

• objekty situovat do západní části plochy, zahrady orientovat k trati 

Z10 v trati Babidoly u vysílače 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% (Natura 2000) 

• objekty situovat ke stávající komunikaci k SSV, zahrady orientovat do svahu (Natura 2000) 

• respektovat plochy s xerofytní vegetací při koruně svahu 

Z11 v trati Za Sborem (po společném jednání zařazeno jako územní rezerva R5) 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% (Natura 2000) 
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• orientace zahrad do krajiny 

• minimální podíl zeleně 40% včetně respektování stávajícího porostu v severní části u soutoku struh 
(Natura 2000) 

P3 v areálu plochy smíšené výrobní 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% (Natura 2000) 

• orientace zahrad do krajiny k západu 

• minimální podíl zeleně 30% s těžištěm po obvodu plochy 

• v maximální možné míře respektovat kvalitní prvky zeleně v ploše 

2. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavenosti komerční Z1-OK uplatnit následující regulativy: 

• výšková hladina zástavby – max. 2 NP+ podkroví, v případě řady objektů (nebo návrhu objektu) k vnější 
hranici plochy snížení výškového regulativu dle územní studie 

• intenzita zastavění pozemku – max. 50% 

• minimální podíl zeleně 50% s těžištěm po obvodu plochy a v OP VPR Plže 

• další regulativy dle územní studie s přihlédnutím k poloze části plochy v OP VPR Plže a v CHKO Bílé 
Karpaty 

3. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavení sport Z2-OS uplatnit následující regulativy: 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP 

• intenzita zastavění pozemku – max. 10% 

• respektovat pásy zeleně podél severní a západní hranice 

• podél jižní strany do krajiny uplatnit minimální podíl zeleně 20% 

4. Pro plochu přestavby občanské vybavení veřejné P1-OVs uplatnit následující regulativy: 

• výšková hladina zástavby – max. 1 NP 

• ochrana pásu dřevin západně 

• další regulativy dle výstupů registrované územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, Brno, červen 
2019) 

5.  Pro plochu přestavby občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu P2-OVp uplatnit 
následující regulativy: 

• výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví ve vztahu k okolním objektům 

• intenzita zastavění pozemku – max. 30% (Natura 2000) 

• zahradu orientovat do krajiny k východu (Natura 2000) 

• další regulativy řešit v kontextu ochrany zájmů památkové péče v okolí zvonice a historické parcelace 

Poznámka: Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu v průběhu připomínkového řízení k upravenému návrhu 
Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

6. Pro zastavitelné plochy s typem rozdílného způsobu využití dopravních zařízení DZ uplatnit 
následující regulativy: 

Z12 u nádraží 

• maximálně využít stávající komunikace 

• respektovat pás zeleně podél sportovní plochy 

Z13 u mostu přes Baťův kanál u přístavu (jediná plocha Návrhu ÚP Petrov přímo v EVL 
Strážnicko) 

• vymezení řešit na urbanizovaných štěrkových plochách s přesahem do ruderálních lad u stávající 
komunikace (Natura 2000) 

• respektovat plochy vzrostlé zeleně ve východní části (Natura 2000) 

C. PODPŮRNÁ A OSTATNÍ OPATŘENÍ 

1.  Podrobnější řešení zastavitelné plochy Z1 pro občanské vybavení komerční zajistit územní studií 
s tím, že tato studie bude mj. vycházet z následujících zásad: 

• v případě, že budou navrhovány objekty k vnějšímu okraji podél jihovýchodní či jihozápadní strany, 
uplatnit sníženou podlažnost oproti hlavnímu výškovému regulativu 

• v ploše OP VPR Plže přednostně řešit výsadbu zeleně za účelem pohledového odclonění vlastní VPR 
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• podél jihovýchodní a jihozápadní hranice řešit vnější ozelenění, nebudou používány nepůvodní druhy 
dřevin 

• v rámci struktury areálu uplatnit travnaté plochy mezi objekty 

2.  Podrobnější řešení zastavitelné plochy Z8 pro bydlení smíšené venkovské v lokalitě Padělky 
zajistit územní studií s tím, že tato studie bude mj. vycházet z následujících zásad: 

• prostorové řešení přizpůsobit historické parcelaci lokality 

• zachování odstupu od toku Radějovky při lokalizaci stavebních objektů 

• prověření možnosti zachování význačných prvků dřevin 

• orientace zahrad do krajiny k západu 

• řešení odtokových poměrů vzhledem k blízkosti Radějovky 

3. V ploše LBC Pod Petrovem nepřipouštět oplocení pozemků z důvodu vážného narušení 
ekologicko-stabilizační funkce LBC 

4. Prověřit vhodnost a účelnost navrhované protipovodňové hráze (koridor CNU-V1) v lokalitě luční 
trati Rohořné severně od Baťova kanálu z důvodu polohy uvnitř EVL Strážnicko s rizikem vzniku 
částečné fragmentace území EVL (Natura 2000) 

Poněvadž nebyly identifikovány významně negativní vlivy Koncepce na EVL a PO v Koncepcí řešeném území, 
je možno řešit podle příslušné metodiky návrh zmírňujících opatření. Tato opatření jsou promítnuta do Návrhu 
stanoviska SEA za účelem eliminace, prevence a minimalizace vlivů na předměty ochrany a integritu EVL 
Strážnicko, EVL Strážnická Morava a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. 

C)2.2 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚP PETROV NA LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 

Bylo provedeno naturové hodnocení Koncepce ve fázi Návrhu územního plánu Petrov pro společné jednání 
(Navrátil E. kol., Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., 04/2021). Dílčí rozvojové lokality ÚP Petrov nezasahují 
do vymezení lokalit soustavy Natura 2000 v Koncepcí řešené území s výjimkou zastavitelné plochy Z13 – DZ, 
která velmi okrajově zasahuje do vymezení EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví 
mimo biotopy předmětů ochrany těchto lokalit. Vymezení koridoru CNU-V1 pro protipovodňovou hráz Strážnicko 
je zatím předloženo jen směrně v návaznosti na územní rezervu R3 pro severní obchvat silnice I/55 a technické 
řešení nebude pro předmět ochrany EVL Strážnicko představovat významný vliv z hlediska dochovaného stavu 
předmětu ochrany a integritu EVL. V případě návrhu na řešení poldru Strážnice jako záměru dle ÚAP ORP 
Hodonín lze předběžně konstatovat pro případ, že vymezení zátopy nebude generovat technické řešení ve formě 
bočního ohrázování a tím technického zásahu v rovinatém území řešené Koncepce, že dočasní zátopa bude mít 
analogické projevy jako vysoké povodňové stavy v širší nivě Moravy pro území dotčených lokalit soustavy Natura 
2000 (poznámka: po společném jednání byly koridor CNU-V1 pro protipovodňovou hráz a poldr Strážnice 
vyřazeny z návrhu). 

Na základě provedených průzkumů a výstupů hodnocení, s přihlédnutím k výstupům provedených konzultací 
je možno konstatovat, že Koncepce charakteru Územního plánu Petrov ve verzi Návrhu pro společné jednání 
z dubna 2021 nebude generovat významný negativní vliv na EVL Strážnicko, EVL Strážnická Morava a PO 
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Na základě provedeného hodnocení nebyl prokázán v důsledku 
realizace Koncepce žádný významný nepříznivý vliv. 

S ohledem na tyto závěry byly navrženy podmínky pro další fázi projednávání ÚP Petrov a navazující řízení 
ve formě zmírňujících opatření, jak jsou formulována v kapitole 4.5 předkládaného naturového hodnocení. 
Tato opatření jsou promítnuta do Návrhu stanoviska SEA za účelem eliminace, prevence a minimalizace vlivů 
na předměty ochrany a integritu EVL Strážnicko, EVL Strážnická Morava a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické 
Pomoraví. 

C)3 STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 

Dne 03. 09. 2021 bylo odborem životního prostředí KÚ JMK vydáno 

STANOVISKO 

k Návrhu územního plánu Petrov 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/ASPI%253A/183/2006%20Sb.%252350.5
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podle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) vydané Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje, odborem životního prostředí (dále jen krajský úřad) jako věcně a místně příslušným správním úřadem 
podle ustanovení § 22 písm. d) zákona. 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název koncepce: Návrh územního plánu Petrov 

Charakter a rozsah koncepce: 

Předložený Návrh územního plánu (ÚP) Petrov řeší komplexně celé správní území obce, to je katastrální území 
Petrov u Hodonína. Návrh územního plánu je bez variantního řešení. 

Územní plán vymezuje tyto návrhové plochy: 

• občanské vybavení veřejné OVs (plocha přestavby P1), 

• občanské vybavení komerční OK (plocha Z1), 

• občanské vybavení – sport OS (plocha Z2), 

• občanské vybavení – hřbitovy OH (plocha přestavby P4), 

• veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch PP (plochy Z3, Z14, plocha přestavby P5), 

• veřejná prostranství s převahou zeleně PZ (plocha Z4), 

• smíšené obytné venkovské SV (plochy Z5 – Z11, plocha přestavby P3), 

• zařízení pro dopravu DZ (plochy Z12, Z13, plochy přestavby P6, P7), 

• smíšená nezastavěná území – zemědělské MNz (plocha K1 – LBC Pod Petrovem), 

• smíšená nezastavěná území – přírodní MNp (plocha K2 – LBC Přední háčky), 

• technické infrastruktury energetické - nadzemní vedení ZVN 400 kV (koridor CNZ-E1-TEE01), 

• technické infrastruktury energetické - nadzemní vedení VVN 110 kV (koridor CNZ-E2-TEE09), 

• technické infrastruktury vodní - protipovodňová hráz Strážnice (plocha CNU-V1). 

Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území): 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Hodonín 
Obec: Petrov 
k. ú. Petrov u Hodonína 
Předkladatel koncepce: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města 
IČ předkladatele: 0284891 
Sídlo předkladatele: Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín 

II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí „Návrhu územního plánu 
Petrov“: RNDr. Milan Macháček, autorizovaná osoba pro zpracování dokumentací a posudků podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 6333/246/OPV/93, prodlouženo rozhodnutím č. j. 
90668/ENV/16. 
Zpracovatel hodnocení vlivu koncepce „Návrhu územního plánu Petrov“ na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti soustavy Natura 2000: RNDr. Milan Macháček, držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, osvědčení č. j. 2882/ENV/17, 
154/630/17. 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, 
spol. s r.o. 

Návrh zadání 

„Návrh zadání územního plánu Petrov“ byl krajskému úřadu předložen dne 11.12.2018. Dne 10.01.2019 krajský 
úřad pod č. j. JMK 4361/2019 uplatnil stanovisko z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů k Navrhovanému územního plánu Petrov se závěrem, 
že uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Petrov na životní prostředí. 

Společné jednání a další průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí 

Krajský úřad, OŽP dne 17.062021 pod č. j. JMK 89134/2021 vydal stanovisko podle § 50 odst. 2 stavebního 
zákona. 
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Krajský úřad obdržel dne 04.08.2021 spolu se žádostí o vydání stanoviska SEA podle § 50 odst. 5 stavebního 
zákona, kopie připomínek a stanovisek k Návrhu ÚP Petrov. 

OŽP konstatuje, že podle § 22 písm. d) zákona je příslušný k vypořádání připomínek a námitek, které se týkají 
dokumentace Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a připomínek a námitek týkajících 
se samotných vlivů územního plánu na životní prostředí a veřejné zdraví. 

K návrhu ÚP Petrov nebyly podány stanoviska a připomínky vztahující se k oblasti životního prostředí 
a veřejného zdraví, které by pořizovatel neakceptoval. 

III. HODNOCENÍ KONCEPCE 

Vyhodnocení vlivu územního plánu Petrov je zpracováno ve smyslu § 10i zákona a v rozsahu přílohy zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 
Variantní řešení územního plánu Petrov nebylo navrženo. 

Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce 

V SEA vyhodnocení, při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně plánovací 
dokumentace, bylo použito souhrnné hodnocení kumulativních a synergických vlivů realizace návrhu ÚP dle 
jednotlivých složek životního prostředí. Dále bylo provedeno detailnější vyhodnocení (tabelární i slovní) 
jednotlivých návrhových ploch, a to ve vztahu jejich zjištěných nebo předpokládaných dopadů na jednotlivé složky 
životního prostředí. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení konstatuje, že synergický vliv lze očekávat u plochy Z5, která navazuje na plochu 
LBC Pod Petrovem (dle platného ÚP plocha N11-Ek) a lze předpokládat kumulativní ovlivnění předmětu ochrany 
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. 

Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Byly hodnoceny dopady případné realizace jednotlivých návrhových ploch návrhu ÚP. Hodnocen byl jejich vliv 
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva a také pravděpodobný vývoj území bez jejich uskutečnění. 

V SEA vyhodnocení při daném stupni poznání možnosti ovlivnění území a stupni přípravy územně plánovací 
dokumentace bylo použito tabelární a slovní hodnocení. Návrhové plochy byly hodnoceny s ohledem 
na jednotlivé složky životního prostředí, které mohou být záměrem ovlivněny - vliv na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví, ovzduší, vodu, půdu, biotu vč. dřevin, ÚSES, VKP a krajinný ráz. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení dospěl k závěru, že realizací návrhu územního plánu v předložené podobě mohou 
být více či méně ovlivněny různé složky životního prostředí s tím, že byly identifikovány významné negativní vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví u některých návrhových ploch. 

Vliv významný, velmi nepříznivý byl identifikován: 
- na biotu vč. dřevin u plochy CNU-V1, 
- na krajinný ráz u ploch Z1, TEE01, TEE09. 

Vliv patrný, nepříznivý byl identifikován: 
- na vodu u plochy CNU-V1, 
- na půdu u ploch Z1, Z2, Z8, Z10, Z11, CNU-V1, 
- na biotu a vč. dřevin u ploch Z1, Z10, Z11, P3, TEE01, TEE09, 
- na ÚSES a VKP u ploch Z5, TEE09, CNU-V1, 
- na krajinný ráz u ploch Z8, Z10, Z11, P1. 

Pozitivní vliv lze očekávat na obyvatelstvo a veřejné zdraví u ploch Z2, Z5 – Z11, P1, P3, dále na vodu, biotu 
a krajinný ráz u plochy Z5. 

Hodnocení vlivů na lokality soustavy NATURA 2000 

Předložený návrh územního plánu nemůže mít významný negativní vliv na EVL Strážnicko, EVL Strážnická 
Morava a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví. Nebyly zjištěny žádné nepříznivé vlivy na soustavu 
Natura 2000. S ohledem na tyto závěry byly navrženy podmínky, doporučení pro další fázi projednávání 
a navazující řízení. 

Zpracovatel SEA vyhodnocení závěrem konstatuje, že z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo bude 
návrh územního plánu podmíněně akceptovatelný za předpokladu respektování níže uvedených zmírňujících 
opatření v podrobnosti územního plánu. 
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Vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Návrhu územního plánu Petrov“ uvádí tato opatření pro zlepšení 
působení územního plánu na životní prostředí: 

A. Základní opatření 

1. Veškeré navrhované zastavitelné plochy (Z1, Z2 část) a plochy přestavby (P1, P6, P7), nacházející se nebo 
zasahující do ochranného pásma vesnické památkové rezervace Plže s ohledem na krajinářské a historické 
hodnoty důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, Brno, 
červen 2019). 

2. Zastavitelné plochy Z1-OK a Z8-SV řešit územní studií, která stanoví konkrétní strukturu a charakter náplně 
každé z těchto ploch s přihlédnutím k respektování přírodních, krajinných a historických hodnot území. 

3. Potvrdit v plném rozsahu vymezení LBC Pod Petrovem na soutoku Radějovky a Baťova kanálu dle platné ÚPD 
(plocha N11-Ek). 

4. Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby Návrhu ÚP Petrov pokládat za podmíněně akceptovatelné 
na základě individuálních regulativů, rozvedených v částech B a C. 

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit 

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky: 

1. Pro zastavitelné plochy změn s obytnou funkcí smíšené obytné venkovské (SV) řešit umístění zahrad 
do krajiny a dále uplatnit následující regulativy: 

Z5 u LBC Pod Petrovem 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30 % 
- orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 
- respektování OP toku Radějovka 8 m od břehové hrany 

Z6 u LBC Pod Petrovem 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30 % 
- orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 

Z7 u přístaviště a závlahového kanálu 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30 %, 
- objekty situovat do východní části plochy, zahrady orientovat ke strouze 
- zajistit volný pás podél levého břehu strouhy 

Z8 v trati Padělky 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- orientace zahrad do krajiny 
- další regulativy dle územní studie 

Z9 v lokalitě Zvolenov u trati 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30%, 
- objekty situovat do západní části plochy, zahrady orientovat k trati 

Z10 v trati Babidoly u vysílače 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30% (Natura 2000) 
- objekty situovat ke stávající komunikaci k SSV, zahrady orientovat do svahu (Natura 2000) 
- respektovat plochy s xerofytní vegetací při koruně svahu 

Z11 v trati Za Sborem 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30 %, 
- orientace zahrad do krajiny 
- minimální podíl zeleně 40 % včetně respektování stávajícího porostu u soutoku struh (Natura 2000) 
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P3 v areálu plochy smíšené výrobní 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP + podkroví 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30 %, 
- orientace zahrad do krajiny k západu 
- minimální podíl zeleně 30 % s těžištěm po obvodu plochy 
- v maximální možné míře respektovat kvalitní prvky zeleně v ploše 

2. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavenosti komerční Z1-OK uplatnit následující regulativy: 
- výšková hladina zástavby – max. 2 NP+ podkroví, v případě řady objektů (nebo návrhu objektu) k vnější 

hranici plochy snížení výškového regulativu dle územní studie 
- intenzita zastavění pozemku – max. 50 % 
- minimální podíl zeleně 50 % s těžištěm po obvodu plochy a v OP VPR Plže 
- další regulativy dle územní studie s přihlédnutím k poloze části plochy v OP VPR Plže a v CHKO Bílé 

Karpaty 

3. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavení sport Z2-OS uplatnit následující regulativy: 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP 
- intenzita zastavění pozemku – max. 10% 
- respektovat pásy zeleně podél severní a západní hranice 
- podél jižní strany do krajiny uplatnit minimální podíl zeleně 20 % 

4. Pro plochu přestavby občanské vybavení veřejné P1-OVs uplatnit následující regulativy: 
- výšková hladina zástavby – max. 1 NP 
- ochrana pásu dřevin západně 
- další regulativy dle výstupů registrované územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, Brno, červen 2019). 

5. Pro plochu přestavby občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu P2-OVp uplatnit následující 
regulativy: 
- výšková hladina zástavby – max. 2 NP + podkroví v e vztahu k okolním objektům 
- intenzita zastavění pozemku – max. 30% (Natura 2000) 
- zahradu orientovat do krajiny k východu (Natura 2000) 
- další regulativy řešit v kontextu ochrany zájmů památkové péče v okolí zvonice a historické parcelace 

Poznámka: Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu v průběhu připomínkového řízení k upravenému návrhu 
Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

6. Pro zastavitelné plochy s typem rozdílného způsobu využití dopravních zařízení DZ uplatnit následující 
regulativy: 

Z12 u nádraží: 
- maximálně využít stávající komunikace 
- respektovat pás zeleně podél sportovní plochy 

Z13 u mostu přes Baťův kanál u přístavu (jediná plocha Návrhu ÚP Petrov přímo v EVL Strážnicko): 
- vymezení řešit na urbanizovaných štěrkových plochách s přesahem do ruderálních lad u stávající 

komunikace (Natura 2000) 
- respektovat plochy vzrostlé zeleně ve východní části (Natura 2000). 

C. Podpůrná a ostatní opatření: 

1. Podrobnější řešení zastavitelné plochy Z1 pro občanské vybavení komerční zajistit územní studií s tím, že tato 
studie bude mj. vycházet z následujících zásad: 
- v případě, že budou navrhovány objekty k vnějšímu okraji podél jihovýchodní či jihozápadní strany, uplatnit 

sníženou podlažnost oproti hlavnímu výškovému regulativu; 
- v ploše OP VPR Plže přednostně řešit výsadbu zeleně za účelem pohledového odclonění vlastní VPR; 
- podél jihovýchodní a jihozápadní hranice řešit vnější ozelenění, nebudou používány nepůvodní druhy dřevin 
- v rámci struktury areálu uplatnit travnaté plochy mezi objekty 

2. Podrobnější řešení zastavitelné plochy Z8 pro bydlení smíšené venkovské v lokalitě Padělky zajistit územní 
studií s tím, že tato studie bude mj. vycházet z následujících zásad: 
- prostorové řešení přizpůsobit historické parcelaci lokality 
- zachování odstupu od toku Radějovky při lokalizaci stavebních objektů 
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- prověření možnosti zachování význačných prvků dřevin 
- orientace zahrad do krajiny k západu 
- řešení odtokových poměrů vzhledem k blízkosti Radějovky 

3. V ploše LBC Pod Petrovem nepřipouštět oplocení pozemků z důvodu vážného narušení ekologicko-
stabilizační funkce LBC 

4. Prověřit vhodnost a účelnost navrhované protipovodňové hráze (koridor CNU-V1) v lokalitě luční trati Rohořné 
severně od Baťova kanálu z důvodu polohy uvnitř EVL Strážnicko s rizikem vzniku částečné fragmentace území 
EVL (Natura 2000) 

D. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska prevence, eliminace 
či minimalizace negativních vlivů na životní prostředí: 

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit 
následující doporučení a podmínky 

1. Podmínkou realizace náplně koridorů energetické infrastruktury je řešit rozstožárování s ohledem na viniční 
trať Vrchy od Plží a LBC Bažantnice (již na k.ú. Strážnice) v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí 
na projektové úrovni. 

2. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z7-SV je zachování doprovodného porostu 
dřevin podél levého břehu strouhy. 

3. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z10-SV v trati Babidoly je provedení 
biologického a dendrologického průzkumu, zachování xerofytních bylinotravních porostů v horní části svahu 
a kvalitních prvků dřevin. 

4. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z11-SV je respektovat porosty na terénní 
elevaci v severní části, včetně doupných stromů. 

5. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního Z1-OK je provedení 
biologického a dendrologického průzkumu v části plochy lokalizované do OP VPR Plže. 

6. Podmínkou realizace náplně plochy přestavby pro občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu P2-OVp 
je respektovat staré stromy ve stávající zahradě. 

Poznámka: Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu v průběhu připomínkového řízení k upravenému návrhu 
Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

7. Podmínkou realizace náplně plochy Z2 – OS je ochrana aleje lip při hranici stávajícího sportovního areálu. 

8. Podmínkou realizace náplně plochy Z12 – DZ je ochrana aleje dřevin při hranici navrhované plochy pro sport 
Z2. 

9. Podmínkou realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové hráze 
Strážnice CNU-V1 je samostatné posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO 
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví dle §45i ZOPK a vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 
odst. 1 ZOPK 

10. Podmínkou realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné posouzení vlivů na předmět 
ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví dle §45i ZOPK a vlivů 
na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 ZOPK (Natura 2000). 

11. Podmínkou případné realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové 
hráze Strážnice CNU-V1 je samostatné projektové hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i 
platného znění zákona č. 114/19902 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vlivy na předmět ochrany a celistvost 
EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví). (Natura 2000). 

12. Podmínkou případné realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové 
hráze Strážnice CNU-V1 je samostatné hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
dle § 67 odst. 1 platného znění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

13. Podmínkou případné realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné projektové 
hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i platného znění zákona č. 114/19902 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (vlivy na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko, EVL Strážnická Morava 
a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (Natura 2000). 
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14. Podmínkou případné realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné hodnocení vlivů 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 platného znění zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 

15. Na plochách, které jsou lokalizovány v území archeologických nálezů důsledně zajistit a řešit ochranu 
případných archeologických nálezů. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Návrhu územního plánu Petrov“ uvádí následující: 

Krajina - využití území: 
indikátor - zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy) 

Krajina – veřejná zeleň: 
indikátor – realizovaná zeleň (podíl ploch pro zeleň v rámci rozvojových ploch) 

Vodní hospodářství a jakost vod: 
indikátor – podíl obyvatel (domů) připojených na kanalizaci a ČOV 

Biodiverzita: 
indikátor – realizované skladebné části ÚSES 

Půda a horninové prostředí: 

indikátor - zábory ZPF a PUPFL, zábory ZPF s přihlédnutím k záborům nejkvalitnějších půd. 

Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) 

Na základě „Návrhu územního plánu Petrov“, vyhodnocení vlivů na životní prostředí návrhu územního plánu 
Petrov, vyhodnocení vlivu koncepce návrhu územního plánu Petrov na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
soustavy Natura 2000 a posouzení vyjádření dotčených orgánů, veřejnosti a po společném jednání Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu 
ustanovení § 10g a §10i zákona 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

k návrhu územního plánu Petrov 

a stanoví následující požadavky, kterými bude zároveň zajištěn minimální možný dopad realizace 
územního plánu Petrov na životní prostředí a veřejné zdraví: 

A. Základní opatření 

1. Veškeré navrhované zastavitelné plochy (Z1, Z2 část) a plochy přestavby (P1, P6, P7), nacházející se nebo 
zasahující do ochranného pásma vesnické památkové rezervace Plže s ohledem na krajinářské a historické 
hodnoty důsledně řešit ve smyslu výstupů registrované územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, Brno, 
červen 2019). 

2. Potvrdit v plném rozsahu vymezení LBC Pod Petrovem na soutoku Radějovky a Baťova kanálu dle platné ÚPD 
(plocha N11-Ek). 

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit 

1. Pro zastavitelné plochy změn s obytnou funkcí smíšené obytné venkovské (SV) řešit umístění zahrad 
do krajiny a dále uplatnit následující regulativy: 

Z5 u LBC Pod Petrovem 
- orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 
- respektování OP toku Radějovka 8 m od břehové hrany 

Z6 u LBC Pod Petrovem 
- orientace zahrady do krajiny k Baťovu kanálu 

Z7 u přístaviště a závlahového kanálu 
- objekty situovat do východní části plochy, zahrady orientovat ke strouze 
- zajistit volný pás podél levého břehu strouhy 

Z8 v trati Padělky 
- orientace zahrad do krajiny 

Z9 v lokalitě Zvolenov u trati 
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- objekty situovat do západní části plochy, zahrady orientovat k trati 

Z10 v trati Babidoly u vysílače 
- objekty situovat ke stávající komunikaci k SSV, zahrady orientovat do svahu (Natura 2000) 
- respektovat plochy s xerofytní vegetací při koruně svahu 

Z11 v trati Za Sborem 
- orientace zahrad do krajiny 
- minimální podíl zeleně 40 % včetně respektování stávajícího porostu u soutoku struh (Natura 2000) 

P3 v areálu plochy smíšené výrobní 
- orientace zahrad do krajiny k západu 
- minimální podíl zeleně 30 % s těžištěm po obvodu plochy 
- v maximální možné míře respektovat kvalitní prvky zeleně v ploše 

2. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavenosti komerční Z1-OK uplatnit následující regulativy: 

- minimální podíl zeleně 50 % s těžištěm po obvodu plochy a v OP VPR Plže 

3. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavení sport Z2-OS uplatnit následující regulativy: 
- respektovat pásy zeleně podél severní a západní hranice 
- podél jižní strany do krajiny uplatnit minimální podíl zeleně 20 % 

4. Pro plochu přestavby občanské vybavení veřejné P1-OVs uplatnit následující regulativy: 
- ochrana pásu dřevin západně 

5. Pro plochu přestavby občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu P2-OVp uplatnit následující 
regulativy: 
- zahradu orientovat do krajiny k východu (Natura 2000) 
- další regulativy řešit v kontextu ochrany zájmů památkové péče v okolí zvonice a historické parcelace 

Poznámka: Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu v průběhu připomínkového řízení k upravenému návrhu 
Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

6. Pro zastavitelné plochy s typem rozdílného způsobu využití dopravních zařízení DZ uplatnit následující 
regulativy: 

Z13 u mostu přes Baťův kanál u přístavu (jediná plocha Návrhu ÚP Petrov přímo v EVL Strážnicko): 

- vymezení řešit na urbanizovaných štěrkových plochách s přesahem do ruderálních lad u stávající 
komunikace (Natura 2000) 

C. Podpůrná a ostatní opatření: 

1. Podrobnější řešení zastavitelné plochy Z1 pro občanské vybavení komerční zajistit územní studií s tím, že tato 
studie bude mj. vycházet z následujících zásad: 
- v případě, že budou navrhovány objekty k vnějšímu okraji podél jihovýchodní či jihozápadní strany, uplatnit 

sníženou podlažnost oproti hlavnímu výškovému regulativu; 
- v ploše OP VPR Plže přednostně řešit výsadbu zeleně za účelem pohledového odclonění vlastní VPR; 
- podél jihovýchodní a jihozápadní hranice řešit vnější ozelenění, nebudou používány nepůvodní druhy dřevin 
- v rámci struktury areálu uplatnit travnaté plochy mezi objekty 

2. Podrobnější řešení zastavitelné plochy Z8 pro bydlení smíšené venkovské v lokalitě Padělky zajistit územní 
studií s tím, že tato studie bude mj. vycházet z následujících zásad: 
- prostorové řešení přizpůsobit historické parcelaci lokality 
- zachování odstupu od toku Radějovky při lokalizaci stavebních objektů 
- prověření možnosti zachování význačných prvků dřevin 
- orientace zahrad do krajiny k západu 
- řešení odtokových poměrů vzhledem k blízkosti Radějovky 

3. V ploše LBC Pod Petrovem nepřipouštět oplocení pozemků z důvodu vážného narušení ekologicko-
stabilizační funkce LBC. 

4. Prověřit vhodnost a účelnost navrhované protipovodňové hráze (koridor CNU-V1) v lokalitě luční trati Rohořné 
severně od Baťova kanálu z důvodu polohy uvnitř EVL Strážnicko s rizikem vzniku částečné fragmentace území 
EVL (Natura 2000). 
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Doporučená opatření: 

Poznámka: Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách z hlediska minimalizace negativních vlivů 
na životní prostředí pro jednotlivé plochy - doporučená opatření se týkají fáze stanovování podmínek pro realizaci 
konkrétního záměru v návrhové ploše, vzhledem k jeho charakteru ho není možné zapracovat přímo 
do územního plánu, mělo by však být uplatněno při povolování záměru, a to zejména v územním řízení. 
1. Podmínkou realizace náplně koridorů energetické infrastruktury je řešit rozstožárování s ohledem na viniční 
trať Vrchy od Plží a LBC Bažantnice (již na k.ú. Strážnice) v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí 
na projektové úrovni. 
2. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z7-SV je zachování doprovodného porostu 
dřevin podél levého břehu strouhy. 
3. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z10-SV v trati Babidoly je provedení 
biologického a dendrologického průzkumu, zachování xerofytních bylinotravních porostů v horní části svahu 
a kvalitních prvků dřevin. 
4. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy smíšené obytné Z11-SV je respektovat porosty na terénní 
elevaci v severní části, včetně doupných stromů. 
5. Podmínkou realizace náplně zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního Z1-OK je provedení 
biologického a dendrologického průzkumu v části plochy lokalizované do OP VPR Plže. 

6. Podmínkou realizace náplně plochy přestavby pro občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu P2-OVp 
je respektovat staré stromy ve stávající zahradě. Poznámka: Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu 
v průběhu připomínkového řízení k upravenému návrhu Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 
7. Podmínkou realizace náplně plochy Z2–OS je ochrana aleje lip při hranici stávajícího sportovního areálu. 
8. Podmínkou realizace náplně plochy Z12–DZ je ochrana aleje dřevin při hranici navrhované plochy pro sport 
Z2. 
9. Podmínkou realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové hráze 
Strážnice CNU-V1 je samostatné posouzení vlivů na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO 
Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví dle §45i ZOPK a vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 
odst. 1 ZOPK 
10. Podmínkou realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné posouzení vlivů na předmět 
ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví dle §45i ZOPK a vlivů 
na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 ZOPK (Natura 2000). 
11. Podmínkou případné realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové 
hráze Strážnice CNU-V1 je samostatné projektové hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i 
platného znění zákona č. 114/19902 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vlivy na předmět ochrany a celistvost 
EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví). (Natura 2000). 
12. Podmínkou případné realizace náplně koridoru technické infrastruktury vodohospodářské protipovodňové 
hráze Strážnice CNU-V1 je samostatné hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 
dle § 67 odst. 1 platného znění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
13. Podmínkou případné realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné projektové 
hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i platného znění zákona č. 114/19902 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (vlivy na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko, EVL Strážnická Morava 
a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (Natura 2000). 
14. Podmínkou případné realizace náplně překryvné plochy poldru Strážnice je samostatné hodnocení vlivů 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 platného znění zákona č. 114/1992 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
15. Na plochách, které jsou lokalizovány v území archeologických nálezů důsledně zajistit a řešit ochranu 
případných archeologických nálezů. 

Odůvodnění: 

Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na jednotlivé složky životního prostředí 
vyplývá, že některé návrhové plochy mohou mít samostatně nebo v kombinaci s jinými plochami nepříznivý vliv 
na jednotlivé složky životního prostředí. Z toho důvodu SEA vyhodnocení navrhuje opatření pro zlepšení 
působení územního plánu na životní prostředí. 

Žádná z návrhových ploch nebyla v rámci SEA vyhodnocení v tomto stupni poznání navržena k vyřazení; 
s konstatováním, že lze předpokládat dílčí nepříznivé vlivy. Tam, kde to bylo možné, byla proto navržena opatření 
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s cílem předcházení, snížení či kompenzace těchto potenciálně negativních vlivů. Při dodržení těchto opatření 
byly k realizaci zpracovatelem SEA vyhodnocení doporučeny všechny návrhové plochy. 

Krajský úřad nepřejal do svého stanoviska některá opatření, neboť odkazovala na plnění zákonných povinností, 
které není třeba v územním plánu zdůrazňovat. Tímto stanoviskem nejsou stanoveny některé požadavky nad 
rámec textové části územního plánu, neboť tyto podmínky navržené zpracovatelem SEA hodnocení byly zahrnuty 
do textové části územního plánu. 

Dále krajský úřad uvádí doporučená opatření vhodná pro navazující řízení při zastavování vymezených ploch. 
Tato doporučená opatření mohou svým obsahem uvádět podrobnost náležející regulačnímu plánu nebo 
územnímu rozhodnutí, proto rozsah zapracování do ÚP ponechává krajský úřad pořizovateli ÚP ke zvážení. 

Případný vliv jednotlivých dílčích záměrů bude třeba vyhodnotit v následných správních řízení ve fázi přípravy 
záměru (pozn.: např. v režimu posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona). 

S ohledem na závěry SEA vyhodnocení tak lze konstatovat, že ÚP jako celek nevyvolá, při respektování 
zákonných požadavků a požadavků tohoto SEA stanoviska závažné střety s ochranou životního prostředí 
a veřejného zdraví a lze jej proto považovat z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví 
za akceptovatelný. 

C)3.1 MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Územní plán stanovuje monitorovací ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní 
prostředí. Ukazatele jsou definovány tak, aby umožnily vyhodnocovat využití krajiny, i sledovat další důležité jevy. 
Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci ÚP průběžně konfrontovány se stavem 
složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování ÚP. 

V RÁMCI VYHODNOCENÍ UPLATŇOVÁNÍ ÚP BUDE SLEDOVÁNO VYUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍCH INDIKÁTORŮ 

Krajina - využití území: 

indikátor - zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy) 

Krajina – veřejná zeleň: 

indikátor – realizovaná zeleň (podíl ploch pro zeleň v rámci rozvojových ploch) 

Vodní hospodářství a jakost vod: 

indikátor – podíl obyvatel (domů) připojených na kanalizaci a ČOV 

Biodiverzita: 

indikátor – realizované skladebné části ÚSES 

Půda a horninové prostředí: 

indikátor - zábory ZPF a PUPFL, zábory ZPF s přihlédnutím k záborům nejkvalitnějších půd. 

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků obyvatel 
(např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při neukázněnosti 
rekreantů apod.). 

C)4 SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, 
S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO 
PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Požadavky stanoviska krajského úřadu byly vypořádány takto: 

A. Základní opatření 

ad A.1. Pro uvedené navrhované zastavitelné plochy (část Z2 v OP VPR Plže) a plochy přestavby (P1, P6, P7) 
je doplněna ve sloupci další podmínky využití území podmínka ve znění - důsledně řešit ve smyslu výstupů 
registrované územní studie pro VPR Plže (Kočišová, Kočiš, Brno, červen 2019). Část plochy Z1 v OP VPR Plže 
byla na podkladě požadavku Ministerstva kultury změněna na plochu K3 jako plochy smíšené nezastavěného 
území přírodní MNp a do OP VPR Plže nezasahuje. 

https://www.aspi.cz/products/lawText/1/62549/1/ASPI%253A/183/2006%20Sb.%252350.5
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ad A.2. Na základě požadavku příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny bylo vymezení LBC Pod Petrovem 
upraveno tak, že byla změněna plocha z navrhovaného využití území MNz (plochy smíšené nezastavěného 
území zemědělské) na MNp (plochy smíšené nezastavěného území přírodní). Rozsah LBC Pod Petrovem 
v návrhu územního plánu hranici biocentra dle platné ÚPD (plocha N11-EK) respektuje v převážné části jejího 
průběhu. Původní rozsah plochy N11-EK nelze v návrhu ÚP zohlednit bezezbytku, a to z důvodu, že je zde již 
realizována výstavba rodinných domů zapsaných do katastru nemovitostí. Navrhované umístění a parametry 
LBC Pod Petrovem byly s dotčenými orgány na úseku ochrany přírody a krajiny řádně projednány v rámci 
společného jednání, přičemž nebyly navrhované parametry biocentra rozporovány. 

B. Konkrétní regulativy pro řešení jednotlivých lokalit 

ad B.1. Pro zastavitelné plochy změn s obytnou funkcí smíšené obytné venkovské (SV) jsou doplněny 
požadované regulativy pro lokality Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, P3. Lokalita Z11 byla v rámci úprav po společném 
jednání převedena do územní rezervy R5 s doplněním uvedených podmínek pro prověření budoucího využití 
plochy. 

Ad B.2. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavenosti komerční Z1-OK je uplatněn regulativ minimální podíl 
zeleně 50% s těžištěm po obvodu plochy. Část plochy v OP VPR Plže byla na podkladě požadavku Ministerstva 
kultury změněna na plochu K3 jako plochy smíšené nezastavěného území přírodní MNp. 

ad B.3. Pro zastavitelnou plochu občanské vybavení sport Z2-OS jsou požadované regulativy doplněny. 

ad B.4. Pro plochu přestavby občanské vybavení veřejné P1-OVs je požadovaný regulativ doplněn. 

ad B.5. Pro plochu přestavby občanské vybavení sociální služby a péče o rodinu P2-OVp jsou doplněny 
požadované regulativy. Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu v průběhu připomínkového řízení 
k upravenému návrhu Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

ad B.6. Pro zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití DZ - plochy zařízení pro dopravu, lokalita Z13 
u mostu přes Baťův kanál u přístavu (jediná plocha Návrhu ÚP Petrov přímo v EVL Strážnicko) je požadovaný 
regulativ doplněn. 

C. Podpůrná a ostatní opatření 

Ad C.1. Pro podrobnější řešení zastavitelné plochy Z1 pro občanské vybavení komerční je stanoveno prověření 
územní studií US2. Část plochy v OP VPR Plže byla na podkladě požadavku Ministerstva kultury změněna 
na plochu K3 jako plochy smíšené nezastavěného území přírodní MNp. Ostatní regulativy byly doplněny. 

Ad C.2. Pro podrobnější řešení zastavitelné plochy Z8 pro bydlení smíšené venkovské v lokalitě Padělky 
je stanoveno prověření územní studií US1 s uvedenými podmínkami, jež budou předmětem řešení. 

Ad C.3. Podmínka nepřipouštět oplocení pozemků z důvodu vážného narušení ekologicko-stabilizační funkce 
LBC byla doplněna do sloupce další podmínky využití území pro lokalitu Z5-SV. 

Ad C.4. Prověřit vhodnost a účelnost navrhované protipovodňové hráze (koridor CNU-V1) v lokalitě luční trati 
Rohořné severně od Baťova kanálu z důvodu polohy uvnitř EVL Strážnicko s rizikem vzniku částečné 
fragmentace území EVL (Natura 2000). 

• Na základě společného projednání byl uvedený záměr zrušen. 

Doporučená opatření: 

ad 1. Podmínkou realizace náplně koridorů energetické infrastruktury je řešit rozstožárování s ohledem 
na viniční trať Vrchy od Plží a LBC Bažantnice (již na k.ú. Strážnice) v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí 
na projektové úrovni. 

ad 2. respektováno. 

ad 3. Podmínka provedení biologického a dendrologického průzkumu, zachování xerofytních bylinotravních 
porostů v horní části svahu a kvalitních prvků dřevin byla doplněna do sloupce další podmínky využití území 
pro lokalitu Z10-SV. 

ad 4 podmínka respektovat porosty na terénní elevaci v severní části, včetně doupných stromů 
je respektována v podmínkách pro územní rezervu R5 

ad 5 část zastavitelné plochy občanského vybavení komerčního Z1-OK lokalizovaná do OP VPR Plže byla 
na podkladě požadavku Ministerstva kultury změněna na plochu K3 jako plochy smíšené nezastavěného území 
přírodní MNp. 
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Ad 6. podmínka respektovat staré stromy ve stávající zahradě byla doplněna do sloupce další podmínky 
využití území pro lokalitu P2-OVp. Plocha přestavby P2 byla vyřazena z návrhu v průběhu připomínkového řízení 
k upravenému návrhu Územního plánu Petrov dle pokynu obce Petrov. 

ad 7. podmínka ochrana aleje lip při hranici stávajícího sportovního areálu byla doplněna do sloupce další 
podmínky využití území pro lokalitu Z2-OS. 

Ad 8. podmínka ochrana aleje dřevin při hranici navrhované plochy pro sport Z2 byla doplněna do sloupce 
další podmínky využití území pro lokalitu Z12-DZ 

ad 9. koridor technické infrastruktury - vodohospodářská protipovodňová hráz Strážnice CNU-V1 byla 
po společném jednání vyřazena z návrhu. 

ad 10. Při následné přípravě realizace záměru poldru Strážnice bude provedeno samostatné posouzení vlivů 
na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví v souladu 
s platnou legislativou. 

ad 11. koridor technické infrastruktury - vodohospodářská protipovodňová hráz Strážnice CNU-V1 byla 
po společném jednání vyřazena z návrhu. 

ad 12. koridor technické infrastruktury - vodohospodářská protipovodňová hráz Strážnice CNU-V1 byla 
po společném jednání vyřazena z návrhu. 

ad 13. samostatné projektové hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i platného znění 
zákona č. 114/19902 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vlivy na předmět ochrany a celistvost EVL Strážnicko, 
EVL Strážnická Morava a PO Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (Natura 2000) bude provedeno 
v následných přípravných pracích na realizaci záměru 

ad 14. samostatné hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 odst. 1 
platného znění zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude provedeno v následných přípravných 
pracích na realizaci záměru 

ad 15. Vyplývá z platné legislativy, podrobněji viz kap. B)2.1 Ochrana a rozvoj architektonických 
a urbanistických hodnot území 

C)5 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 

V „Zadání územního plánu Petrov“ nebyl stanoven požadavek na řešení variant. 

C)5.1 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 

Řešené území je vymezeno správní hranicí obce Petrov, které je tvořeno katastrálním územím Petrov (katastrální 
výměra je 1164,7 ha). Obec měla k 31. 12. 2017 1336 obyvatel. Sousedními obcemi jsou Strážnice, Sudoměřice, 
Rohatec a Vracov. 

Petrov je významná vinařská obec mikroregionu Strážnicko, leží v bezprostředním sousedství Strážnice. 
Zastavěné území obce se nachází v rovině geomorfologického podcelku Dyjsko-moravská niva. Zástavba má 
převážně charakter rodinných domů se zahradami. Východní část řešeného území náleží do CHKO Bílé Karpaty. 

Historická komunikace vedoucí obcí ze Strážnice na Hodonín byla v průběhu času doplněna železniční tratí 
v souběhu. Silnice je dnes silnicí I. třídy č. 55 s vysokou dopravní zátěží, vytvářející stěžejní problém Petrova. 
Problematikou se zabývá i nadřazená ÚPD (ZÚR JmK) a vymezuje pro eliminaci negativních vlivů z dopravy 
územní rezervu pro obchvat obce ve dvou variantách. Vzhledem k dopadu obou variant na území se zvýšenou 
ochranou (CHKO, záplavové území, aktivní zóna záplavového území, fragmentace EVL Strážnicko) nebylo 
rozhodnuto jednoznačně. 

Z hlediska širších vztahů v území je možným řešením výstavba dálnice D55 v úseku Rohatec – Hodonín – D2, 
v ZÚR JmK vedená jako DS05. Její realizace je dle dostupných údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR v úseku 
Bzenec-Přívoz - Rohatec předpokládána k zahájení v r. 2029, zprovoznění r. 2031 a po realizaci je možno 
předpokládat snížení dopravní zátěže na silnici I/55, tedy i v Petrově. 

Zastavěná území mimo centrální obec se dále nachází na jihu katastrálního území ve vinicích. Jedná 
se o účelové stavby pro obhospodařování vinic. 

Na jihu obce za železniční tratí se nachází bývalý areál zemědělského družstva a výrobních aktivit. 
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Na severu obec od volné krajiny odděluje Baťův kanál s přístavištěm. 

Zastavěné území Petrova je tvořeno převážně plochami smíšenými obytnými s tradičně významným podílem 
ploch s pěstitelským zázemím, přídomních zahrad, sadů a vinic. 

Významnou turistickou a rekreační aktivitou je areál vinných sklepů Plže, který byl v roce 1983 prohlášen 
Památkovou rezervací lidové architektury se 63 vinnými sklepy s typickým lomeným obloukem, zdobené 
podezdívkou modré barvy a ornamenty vinné révy po stranách, nad okny a nad vchodem. Část z nich 
je evidováno jako nemovitá kulturní památka. 

Na území obce Petrov se nachází četné místní památky, zejména kapličky a četné kříže v krajině. Pozoruhodný 
je nový kostel sv. Václava se hřbitovem. 

V centru Petrova se nachází minerální sirný pramen, u kterého byly v minulosti vybudovány lázně. 

Centrum obce se nachází v těžišti zástavby a je tvořeno občanským vybavením soustředěným při lázeňském 
prameni. Jedná se o obecní úřad, základní školu, mateřskou školu, společenské a kulturní zařízení, obchody, 
stravovací zařízení a sportoviště, kostel a hřbitov. Nově se formuje nové ohnisko vybavení v prostoru přístavu 
Petrov se soustředěním služeb pro plavbu a souvisejícími službami pro veřejnost. 

Pro rozvoj občanského vybavení je navržena plocha Z1 pro výstavbu komerčních aktivit poblíž areálu Plže 
a ve vazbě na realizovaný komerční areál. 

V prostoru Plžů je navržena plocha P1 pro výstavbu správního objektu areálu vesnické památkové rezervace 
v souladu se zpracovanou územní studií. 

Pro rozvoj sportovního areálu je navržena plocha Z2 u Plžů. 

Plocha P4 rozšiřuje areál hřbitova. 

Plocha Z4 je navržena pro park a odpočinkové plochy. 

Pro veřejná prostranství jsou navrženy plochy Z3, Z4 a P5 k obsluze lokalit pro bydlení. 

Lokality zařízení pro dopravu – parkoviště jsou navržena dle potřeb obce. Plocha P7 parkoviště Park&Ride 
je navrženo poblíž železniční stanice. Doplněna je v prostoru Plže parkovištěm P6 a podél místní komunikace 
plochou Z12 pro potřeby návštěvníků areálu vinných sklepů i sportoviště. 

Plocha P13 pro parkoviště je navržena za Baťovým kanálem. 

Plochy smíšené obytné venkovské jsou navrženy v souladu s dlouhodobou koncepcí rozvoje obce, zakotvenou 
v platném znění územního plánu obce. Jedná se o plochy Z5, Z6, Z9, a rezervy R1, R2 a R5. Nově jsou 
vymezeny plochy Z7, Z8, Z10 a plocha přestavby P3. 

Plochy bydlení a další plochy, pro které jsou stanoveny hygienické limity, nejsou navrhovány v blízkosti 
stávajících ploch (koridorů) s rizikem zdrojů hluku, vibrací a znečištění ovzduší. 

ÚP navrhuje rozvoj urbanizovaných ploch v rámci zastavěného území, resp. v přímé návaznosti na zastavěné 
území, s cílem efektivního využití stávající dopravní a technické infrastruktury. Nové zastavitelné plochy 
v izolovaných polohách bez vazby na zastavěné území nejsou navrhovány. Plochy změn jsou navrženy tak, 
aby sídlo vhodně zahušťovaly a minimalizovaly požadavky na zábor zemědělské půdy. Při vymezování těchto 
návrhových ploch se vycházelo z platného ÚPO Petrov, přičemž byla provedena revize zastavitelných ploch, 
která ověřila vhodnost výstavby a byla prověřena jejich reálná potřeba). 

C)5.2 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Stávající systém dopravní infrastruktury zůstává zachován. Pro výhledové řešení dopravy jsou respektovány 
územní rezervy pro dopravní koridory silnice I/55 dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění 
Aktualizace č. 1, koridor RDS18 – A a RDS18 – B. 

Navrženy a stabilizovány jsou plochy veřejných prostranství pro rozšíření a doplnění místních a účelových 
komunikací z důvodu zajištění obsluhy rozvojových lokalit a zástavby. 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Územní plán vymezuje plochy železniční dopravní infrastruktury (drážní doprava – DD). Těleso tratě je vedeno 
jižním okrajem zástavby. Jedná se o územně stabilizovanou jednokolejnou motorovou regionální trať č. 343 
Hodonín – Vrbovce. Železniční trať průběžně pokračuje přes hranice se Slovenskem pod číslem 121 do Nového 
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Mesta nad Váhom. Železniční trať je v Hodoníně připojena na elektrifikovanou celostátní trať č. 330 Přerov – 
Břeclav. 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Řešeným územím prochází silnice: 
I/55 Olomouc-Přerov-Otrokovice-Uherské Hradiště-Hodonín-Břeclav-hr. Rakousko 
III/4264 Petrov-Sudoměřice 

Silnice I/55 je v majetku státu, který je zastoupen Ředitelstvím silnic a dálnic a bude upravována v průjezdním 
úseku obcí v kategorii B MS2 12,5/50 (doporučený typ), jako sběrná, směrově nerozdělená s návrhovou rychlostí 
50 km/hod. Mimo zastavěné území bude upravována v kategorii S 9,5/80 formou homogenizace. 

Silnice I/55 je dopravně významná, propojuje tři kraje Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský. Jsou na ní 
navrhovány obchvaty větších měst – Břeclav, Strážnice, Přerov. 

Význam silnice a obchvat obcemi je veden jako územní rezerva v souvislosti s realizací D55. Prioritou 
je realizace dálnice a přeložka silnice I/55 není součástí rozvojových záměrů dopravní infrastruktury. Trasa silnice 
po vybudování D55 bude navržena k převedení mezi silnice II. třídy a do majetku JMK. 

Trasa silnice je v průjezdním úseku stabilizována kompaktní historickou zástavbou, která tvoří současně 
protihlukovou ochranu další zástavby obce. Vzhledem k hustotě dopravy doporučujeme řešit připojení místních 
komunikací na I/55 prostřednictvím připojovacích a odbočovacích pruhů v křižovatce tam, kde je to možné, 
v rámci plochy přilehlého veřejného prostranství. Vyřeší se tak i rozhled v křižovatkách. 

V katastrálním území Petrova je držena územní rezerva obchvatu silnice I/55 ve dvou variantách a to severně 
obce s označením RDS18-B a jižně obce RDS18-A v šířce 100 m. Zvolená varianta bude navazovat na řešení 
obchvatu Strážnice, která je navržena v 1. Aktualizaci ZÚR JMK jako DS60 – koridor Veselí nad Moravou – 
Strážnice, obchvat Strážnice II/426. 

Silnice III/4264 je v majetku Jihomoravského kraje, a je spravována Správou a údržbou silnic JMK. Je lokálního 
významu a bude mimo zastavěné území upravována v kategorii S 7,5/80, v zastavěném území ve funkční 
skupině C jako obslužná komunikace a typu MO2 10/6,5/50 (doporučený typ). Tato silnice byla původně silnicí 
I. tř. č. 70 a byla po realizaci nové trasy západně obce převedena mezi silnice III. třídy. Ta je napojena na silnici 
I/55 křižovatkou stykovou kolmou tvaru „T“ s vybudovanými odbočovacími a připojovacími pruhy. V obci 
je vedena přes úrovňový železniční přejezd, jehož řešení je technicky a ekonomicky nemožné. 

Dopravní napojení místních komunikací a zastavěných ploch na silnice bude navrhováno v souladu s platnou 
legislativou. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

Rozvoj obce je historicky omezen tělesem železniční tratě a Baťovým kanálem. Těleso tratě odděluje menší jižní 
část obce. Ta je dopravně obsloužena místními komunikacemi připojenými na silnici III/4264. 

Ostatní místní komunikace jsou připojeny oboustranně na silnici I/55. Jsou zčásti jednosměrné, vzhledem 
k nedostatečné šíři uličního prostoru. Doporučujeme také místní komunikace upravit z důvodu zvýšení 
bezpečnosti dopravy na „Zónu tempo 30“, pokud již zde není omezená dopravní rychlost, s možností vybudování 
prvků omezujících rychlost vozidel a dobudování výhyben z důvodu zajištění plynulosti dopravy, na ploše 
veřejných prostranství. 

Dále je možno dobudovat anebo upravit komunikace jako zklidněné v obytné zóně ve funkční podskupině D1 
s minimálním uličním prostorem šířky 8 m, jako komunikace obousměrné, nebo i jednosměrné se smíšeným 
provozem motorových vozidel, cyklistů a pěších účastníků dopravy. V této funkční podskupině je možno v ploše 
pozemku místní komunikace realizovat mimo vozovky, parkování, výhybny, zeleň i chodník. 

Pro dopravní obsluhu nově navržených ploch zástavby doporučujeme vypracovat projekt; jedná se o plochy 
územních rezerv R1 a R5, kde je problém s napojením na nadřazené komunikace. Je nutno napojit poměrně 
rozsáhlé lokality ve dvou bodech, a to vjezdem s odbočením vpravo z ulice k Přístavu Petrov (P5) a úpravu 
veřejného prostranství Z3 (stávající účelová komunikace). Komunikace bude zásadně jednosměrná vzhledem 
k dopravní situaci na místní komunikaci k přístavu. Uprostřed ulice k Přístavu Petrov je situován objekt kapličky, 
který místní komunikaci rozděluje na dva jednosměrné jízdní pruhy. 

V řešeném areálu zástavby budou komunikace obousměrné, nejlépe ve funkční podskupině D1 s minimálním 
uličním prostorem šířky 8 m, jako komunikace obousměrné, nebo i jednosměrné se smíšeným provozem 
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motorových vozidel, cyklistů a pěších účastníků dopravy. Pro připojení na nynější I/55 bude nutno lokalitu připojit 
novou místní komunikací, jejíž polohu bude možno najít v době otevření lokality R1. 

Lokality výstavby obytných domů Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, budou dopravně napojeny na stávající místní komunikace, 
ale je třeba prověřit možnost vybudování místní komunikace nejlépe ve funkční podskupině D1 se smíšeným 
provozem, tj. doporučené šířky plochy komunikace 8 m, které zajistí plynulý provoz na stávajících 
a navrhovaných místních komunikacích. Plocha přestavby na obytné domy P3 bude dopravně napojena 
na stávající místní komunikaci. 

Navrhovanou plochu R2 z minulého územního plánu navrhujeme převést do rezervy vzhledem k hlukovému 
zatížení a silné intenzitě dopravy. Možnost realizace obytných domů a zejména jejich dopravní připojení na I/55 
je v současném stavu dopravy obcí nereálné. Rezervu obytné výstavby R1 bude možno řešit v souvislosti 
s napojením na nynější silnici I/55 a to dvoupruhovou obousměrnou místní komunikací. 

Místní komunikace, vymezené pro obsluhu stabilizovaného území a ploch změn, jsou součástí stabilizovaných 
a navržených ploch veřejných prostranství – PP. Nově navržené místní komunikace navazují na stávající. 

Místní komunikace obsluhující celé zastavěné území, budou podle ČSN 73 6110 navrženy a upravovány 
ve funkční skupině C, např. v kategorii MO2 8/6/30 jako obslužné komunikace obousměrné nebo jednosměrné, 
směrově nerozdělené, umožňující přímou obsluhu všech objektů a nebo ve funkční podskupině D1, která 
umožňuje smíšený provoz rovněž obousměrný, nebo jednosměrný. Doporučujeme také místní komunikace 
upravit z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy na „Zónu tempo 30“ s možností vybudování prvků omezujících 
rychlost vozidel. 

VEŘEJNÁ DOPRAVA 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Řešená obec je dopravně obsloužena Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje a to linkami 
č. 910 a 911. Jedná se o linky: 
726 911  Hodonín – Rohatec – Strážnice - Veselí nad Moravou 
727 911  Hodonín – Rohatec – Strážnice – Veselí nad Moravou 
728 911  Hodonín – Rohatec – Strážnice – Veselí nad Moravou 
729 911  Hodonín – Rohatec – Strážnice – Veselí nad Moravou 

Celkem obec obslouží v pracovní dny 24 spojů, v sobotu a neděli 10 spojů v obou směrech. Žádné spoje v obci 
nekončí. V současné době linky provozuje několik dopravců. 

V obci je zastávka Petrov - vybavená v obou směrech zastávkovým pruhem, nástupištěm a čekárnou 
pro cestující. Je situována v centru obce. 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Železniční doprava je významným doplňkem dopravy autobusové. Je rovněž součástí IDS JMK a trať č. 343 
Hodonín – Vrbovce je označena jako S 91. V obci zastavuje v pracovní dny 17 spojů, vždy 19, 3 v sobotu a jeden 
jen v neděli v obou směrech. 

V obci je zastávka Petrov u Strážnice, vybavena čekárnou. 

Zastávky vyhovují docházkové vzdálenosti 400 m. 

NEMOTOROVÁ DOPRAVA 

PĚŠÍ 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury chodníky pro pěší v rámci veřejných 
ploch PP. 

Pěší doprava je vedena po oboustranných chodnících podél silnice I/55, jednostranně podél silnice III/4264 
a hlavních místních komunikacích. Pro pohyb pěších v okolí je možno využít stávající místní a účelové 
komunikace. 

Řešeným územím prochází značená turistická trasa: 

• modrá Cyrilometodějská stezka Strážnice – Sudoměřice, kde navazuje na systém značených stezek 
Přírodním parkem Pomoraví a CHKO Bílé Karpaty 
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Další turistické trasy neznačíme, tato stávající dostatečně připojuje obec na turisticky atraktivní území Bílých 
Karpat a Strážnického Pomoraví. 

CYKLISTICKÁ 

V současné době jsou v obci vedeny značené trasy pro cykloturistiku. 

• č. 4 Moravská stezka – (Krakow) – Mikulovice – Jeseník – Litovel – Kroměříž – Baťův kanál – Uherské 
Hradiště – Hodonín – Lanžhot – (Bratislava) 

Tato trasa je vedena částečně v souběhu s Baťovým kanálem a mezi kanálem a řekou Moravou po účelových 
komunikacích. 

• č. 46 Strážnická stezka – je vedena mezi obcemi Rohatec, Kolonie – Sudoměřice (odbočka do Skalice) - 
Strážnice – Radějov – Tvarožná Lhota – Kněždub – Veselí – Moravský Písek 

V okolních obcích křižuje tato trasa jiné, které jsou vedeny Strážnickým Pomoravím a CHKO Bílé Karpaty. 
Cyklotrasa je v obci značena po silnici III/4264 ze Sudoměřic a dále po účelové komunikaci (stará petrovská 
cesta) vedené podél tělesa železniční tratě, tedy mimo frekventovanou silnici I. třídy do Strážnice. 

STATICKÁ DOPRAVA 

DOPRAVA V KLIDU 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury, tj. i dopravy v klidu. Plochy 
pro parkování jsou součástí veřejného prostranství, nebo areálů občanské vybavenosti a areálů výrobních. Podél 
silnice I/55 jsou vybudovány parkovací pruhy přerušovaně, dle možnosti uličního profilu a vjezdů do stávajících 
obytných domů. 

Pro odstavení vozidel jsou využívány individuální garáže rodinných domů a jejich parcely. Kromě toho existuje 
několik dalších ploch, které parkování slouží. Stávající parkovací plochy jsou zatím dostačující. Parkování 
ve výrobních areálech si zajišťují majitelé firem na vlastním pozemku. 

V obci je značená parkovací plocha u přístaviště na Baťově kanále, a v lokalitě vinných sklepů Plže. 

Plochy pro parkování a odstavení vozidel budou navrhovány v rámci stávajících a navržených ploch dopravní 
infrastruktury, ploch veřejných prostranství a v rámci dalších ploch s rozdílným způsobem využití, které plochy 
pro parkování a odstavení vozidel připouštějí jako související dopravní infrastrukturu. 

Kapacity dopravy v klidu pro nově navrhovanou zástavbu budou řešeny vždy v těsné vazbě na tyto objekty, 
pokud možno na pozemku stavby a budou podmínkou pro stavební povolení. Parkovací plochy v obci budou 
navrhovány dle ČSN 73 6110 a to pro automobilizaci 1 : 2,5. 

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ 

Na severním okraji obce je situován areál Autobazaru nákladních aut. Na jižním okraji Strážnice, jsou situovány 
čerpací stanice pohonných hmot na silnici I/55 a to Petrov Station s.r.o. a Eurooil (obě mimo řešené území), 
v ulici Za drahou čerpací stanice Žerotín. Kompletní vybavenost pro motoristy je nejblíže v Hodoníně. 

Další dopravní zařízení nenavrhujeme. Možné je umístit provozovnu sloužící motoristům ve výrobním areálu. 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE 

Řešením ÚP jsou respektovány stabilizované plochy dopravní infrastruktury - účelové komunikace, polní cesty 
DX. 

Dle potřeb obce jsou vymezeny plochy výstavby účelové komunikace Z17 (stará petrovská cesta) vedené 
po východní straně železničního náspu pro zajištění dopravní obsluhy části území zemědělskou dopravou, 
zvýšení prostupnosti krajiny, cyklotrasa, případně jako možnou záložní komunikace v celkové šíři 8 m. 

Na zemědělských plochách jsou některé historické polní cesty rozorány. Je nutné počítat se zvýšením 
prostupnosti krajiny, obnovou krajinné zeleně a zadržení a odtok vody z krajiny. Účelové komunikace budou 
obnoveny v rámci stávajících pozemků v kategorii vedlejších a nebo doplňkových polních cest dle ČSN 73 6109. 

Obnova historických komunikací je možná v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, 
vzhledem k rozsáhlým blokům orné půdy je nutno řešit i jejich protierozní funkci. Komplexní pozemkové úpravy 
nejsou zpracovány. 
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LETECKÁ DOPRAVA 

V řešeném území se nenachází zařízení letecké dopravy; na severní hranici katastrálního území však přiléhá 
plocha neveřejného letiště pro sportovní létání se dvěma travnatými dráhami pro vzlety a přistání. Jedná 
se o letiště Strážnice (LK72). 

VODNÍ DOPRAVA 

Řešeným územím prochází Baťův kanál, který byl vybudován ve třicátých letech pro dopravu materiálů 
(např. uhlí) pro Baťovy firmy. Je obnoven pro rekreační lodní dopravu. V obci je vybudován přístav s molem 
pro cca 40 – 50 výletních lodí. Je zde také situováno restaurační zařízení, půjčovna lodí a parkoviště pro auta. 
Součástí kanálu je v Petrově zdymadlo. Provoz kanálu je od května do září. 

INTENZITY DOPRAVY 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
V roce 2016 bylo provedeno poslední celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích. Obcí prochází silnice I/55 
a III/4264, na kterých bylo sčítáno. 
 

INTENZITA DOPRAVY V ROCE 2016 
Silnice stanoviště popis vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 
I/55 6-0810 vyústění I/55 do Sudoměřic – X s III/4264 1.696 6.859 111 8.666 
I/55 6-0816 Strážnice k.z. – vyúst. III/4264 do Sudoměřic 1.663 7.922 72 9.657 

III/4264 6-5800 vyústění I/55 – st. hranice Slovensko 158 1.257 10 1.425 
 

Pro stanovení výhledového zatížení pro rok 2035 bylo použito výhledových koeficientů růstu dopravy dle TP 225 
(Prognóza intenzit automobilové dopravy 2018). Na silnici I. tř. se předpokládá mezi lety 2016 a 2035 koeficient 
pro těžkou dopravu 1,23 a pro osobní dopravu 1,25, na silnici III. tř. pro těžkou dopravu 1,14 a osobní 1,21. 
 

INTENZITA DOPRAVY V ROCE 2035 
silnice stanoviště popis vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 
I/55 6-0810 vyústění I/55 do Sudoměřic – X s III/4264 2.086 8.574 139 10.799 
I/55 6-0816 Strážnice k.z. – vyúst. III/4264 do Sudoměřic 2.045 9.903 90 12.038 

III/4264 6-5800 vyústění I/55 – st. hranice Slovensko 180 1520 12 1712 
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

INTENZITA DOPRAVY V ROCE 2020 
č. tratě stanoviště druh dopravy vlaky za 24 h 

počet vagonů počet ve dne počet v noci celkem 
343 Petrov motorová osobní 2 98 4 102 

 

HLUK Z DOPRAVY 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., s účinností nabytou 
od 1. 11. 2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví 
součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Na silnicích I. třídy 
nesmí být překročena v denní době hodnota 60 dB a v noční době 50 dB. 

Krajská hygienická stanice vydala časově omezené povolení pod jednacím číslem KHSJM 56232/2013/HO/HOK 
pro provoz na silnici I/55 pro období 10. 1. 2014 – 31. 12. 2025 v km 99,2 – 100,72 pro starou hlukovou zátěž 
z dopravy na pozemních komunikacích, limit pro denní dobu LAeq = 70 dB, v noční době LAeq = 60 dB. Platnost 
tohoto povolení končí v roce 2025. ZÚR JMK navrhují obchvat silnice I/55 jako územní rezervu ve dvou 
variantách. Nebude tedy zřejmě po roce 2025 stavba realizována a je tedy nutné tuto skutečnost respektovat 
pro návrhové plochy při této silnici. 

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů 
z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy“. Z tohoto hlediska je posuzována vhodnost 
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umístění návrhových lokalit dle předpokládané hlukové zátěže a navržena podmíněná využitelnost návrhových 
ploch. 
 

POSOUZENÍ VE DNE 
silnice stanoviště  F1 F2 X Y [dB] 60 dB [m] 
I/55 6-0810 vyústění I/55 do Sudoměřic – X s III/4264 3,755E+0,7 1,00 8,241E+0,7 68,7 35,4 

I/55 6-0816 Strážnice k.z. – vyúst. III/4264 do Sudoměřic 4,282E+0,6 1,00 6,282E+0,6 65,3 30,1 

III/4264 6-5800 vyústění I/55 – st. hranice Slovensko 1,185E+ 0,6 1,00 1,185 +0,6 45,5 8,5 
 

POSOUZENÍ V NOCI 
silnice stanoviště  F1 F2 X Y [dB] 50 dB [m] 
I/55 6-0810 vyústění I/55 do Sudoměřic – X s III/4264 7,511E+0,7 1,00 1,511E+0,7 59,8 34,1 
I/55 6-0816 Strážnice k.z. – vyúst. III/4264 do Sudoměřic 9,791E+0,6 1,0 10821E+0,7 68,2 49,9 

III/4264 6-5800 vyústění I/55 – st. hranice Slovensko 1,202E+0,6 1,0 1,202E+0,6 48,3 10,1 
 

Faktor F1 vyjadřuje vliv rychlosti dopravního proudu a zastoupení osobních a nákladních vozidel s různými 
hlukovými limity v dopravním proudu na hodnoty Laeq. Faktor F2 vyjadřuje vliv podélného sklonu nivelety 
komunikace na hodnoty LAeq. 

LAeq je ekvivalentní hladina akustického tlaku ve sledovaném úseku, která je v tabulce zastoupena pomocnou 
veličinou Y [dB] ve vzdálenosti 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu komunikace. Hodnota X je pomocná 
výpočtová veličina pro výpočet hodnoty LAeq. 

V roce 2035 bude orientačně na silnici I/55 ekvivalentní hladina hluku v noci ve sčítaném úseku 6 – 0810 
59,8 dB, v úseku 6 – 0816 68,2 dB. Izofona 50 dB bude v úseku 6 – 0810 ve vzdálenosti 34,1 m a v úseku 6 – 
0816 49,9 m od osy přilehlého jízdního pruhu, což je rozhodující výsledek posouzení. Ekvivalentní hladina hluku 
bude ve dne 68,7 a 65,3 dB, izofona hluku 60 dB bude ve vzdálenosti 35,4 a 30,1 m. 

Na silnici III/4264 bude ve sčítaném úseku 6-5800 ekvivalentní hladina v noci 48,3 dB a ve dne 45,5 dB. Izofona 
50 dB bude dosažena ve vzdálenosti 10,0 m v noci a ve dne 8,5 m. 

V centrální části obce tvoří stávající zástavba vlastně protihlukovou ochranu. V případě návrhu ploch 
v průjezdním úseku silnice I/55 je nutné nejpozději v rámci územního řízení prověřit hlukové zatížení přímým 
měřením a nebo hlukovou studií s návrhem opatření. 

Problémem hlukového zatížení v jihozápadním okraji obce je vedení v souběhu silnic I/55, III/4264 a železniční 
tratě, kde mimo hluk z provozu vlakové dopravy je nutno počítat se vznikem vysokofrekvenčního impulzního 
hluku, který vzniká brzděním vlaku ve vlakové zastávce. Jakékoliv návrhy v této části obce je nutné prověřit 
hlukovou studií a přímým měřením hluku. 

Trvalým řešením je realizace obchvatu silnice I/55, která je hlavním zdrojem hluku, hluk z provozu železnice 
zůstane a nutno ho respektovat, provoz na silnici III/4264 bude řešen rovněž po realizaci obchvatu silnice I/55, 
na který bude připojena. 

POZNÁMKA 

Na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví je k dispozici Hluková mapa z roku 2017, která 
je podkladem pro Akční plán. Aktuálnější Hluková mapa bude k dispozici v roce 2022, která bude vycházet 
ze sčítání intenzity dopravy v roce 2020. 

Úkolem těchto hlukových map je evidence osob zasažených hlukem ve dne, v obci Petrov se tato evidence 
dotýká takto: 
Počet osob v pásmu 50-54 dB   -   397 
Počet osob v pásmu 55-59dB   -      69 
Počet osob v pásmu 60-64 dB   -   105 
Počet osob v pásmu 65-69 dB   -   200 
Počet osob v pásmu 70-74 dB   -   123 

Dle Hlukové mapy 2017 je obestavěná část, t.j. v průjezdném úseku obce zatížena hlukem až do 80-ti dB, 
za kompaktní zástavbou pak 60-65 dB ( v šířce cca 150m), 55-60 dB (v šířce cca 120 m). 

Pokud nebude realizována D55 a nebo některá z tras obchvatu I/55 bude obec stále zatížena starou hlukovou 
zátěží, tj. pro denní dobu LAeq = 70 dB, v noční době LAeq = 60 dB a bude zřejmě nutné tento stav prodloužit. 
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ÚP řeší problematiku v souladu se Zásadami rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2, 
vydanými zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 09. 2020, nabyly účinnosti 31. 10. 2020. Ty řeší 
problematiku dopravy v obci návrhem koridorů územních rezerv obchvatu silnice I/55 ve dvou variantách. 
Je zřejmé, že problematiku nelze vyřešit do doby ukončení platnosti časově omezeného povolení do 31. 12. 2025 
(včetně) k provozu zdroje hluku, tj. silnice I. třídy č. 55 v lokalitě Petrov (km 99,200 – 100,720). Vliv na zklidnění 
dopravní situace bude mít realizace dálnice D55. Lze předpokládat významné snížení dopravní zátěže v obci. 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Hlukové pásmo železniční tratě č. 343 Hodonín – Vrbovce a zpět je propočítáno orientačně dle intenzity osobní 
přepravy. Železniční trať je vedena obcí na jihovýchodě zástavby. Pro obec je zřízena zastávka, kde je nutno 
počítat se vznikem vysokofrekvenčního impulzního hluku, který vzniká brzděním vlaku. 

V současné době v jižní části obce je v souběhu se železniční tratí silnice I/55 a III/4264. Pokud nebude 
realizována jedna z variant obchvatu není možné do tohoto prostoru umisťovat návrhové plochy. 

Stávající blízká zástavba je zasažena nadlimitním hlukem. 
 

POSOUZENÍ VE DNE 
X Mimo OP dráhy            Laeq T  = 55 B(A) V OP dráhy                 Laeq T = 60 B(A) 

75,6 Ldvn dB(A) pásmo v m Ldvn dB(A) pásmo v m 

55 30 60 22 

60 25 50 38 
 

POSOUZENÍ V NOCI 
X Mimo OP dráhy            Laeq T  = 50 B(A) V OP dráhy   Laeq T = 55 B(A) 

37,8 Ldvn dB(A) pásmo v m Ldvn dB(A) pásmo v m 

50 18 55 15 

55 15 45 24 
 

Orientační pásmo hluku z provozu vlakové dopravy nepřesáhne ochranné pásmo dráhy 60 m. Ovšem vzhledem 
k souběhu silnic I/55 a III/4264 a hluk z provozu vlakové zastávky zvyšuje zatížení hlukem, které bude možné 
odstranit realizací obchvatu silnic a úpravou připojení silnice III/4264 na I/55 vč. případného nadjezdu nad tratí. 

Jakékoliv návrhy v tomto prostoru je nutno posoudit buď hlukovou studií s návrhem opatření a nebo nejlépe 
přímým měřením hluku. 

C)5.3 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

C)5.3.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

ZDROJE VODY 

• území je zásobováno ze skupinového vodovodu (SV) Veselí – Strážnice, jehož hlavním zdrojem vody 
je úpravna vody Bzenec o výkonu 450 l/s. Původní zdroje (Milokošť, Vnorovy-Topůlky, Strážnice, 
Sudoměřice) jsou mimo provoz 

• v řešeném území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů 

• řešeným prochází hranice CHOPAV Kvartér řeky Moravy 

ZÁSOBOVACÍ SYSTÉM 

Obec má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přivedena vodovodním přivaděčem, který je napojen na stávající 
vodovod města Strážnice. Vodovodní řad DN 200 prochází obcí Petrov a dále pokračuje směrem k obci 
Sudoměřice. Na vodovodní řad je napojen vodovod DN 100 procházející částí obce "Petrovská náves", kde 
je veden oboustranně (DN 80). Dále pak pokračuje částí obce s novější zástavbou, vrací se zpět k hlavní silnici 
a je zaokruhován. Dále jsou vybudovány řady DN 100 a 80 v západní části obce. Obec je zásobována gravitačně 
z VDJ Dražky o objemu 2 x 1000 m3 + 1 x 2000 m3 s maximální hladinou 229,00 m n.m. 

Přes zásobovací síť obce je voda rovněž dopravována do vodojemu Petrov, objemu 1 x 250 m3, maximální 
hladina 219,90 m n.m., minimální hladina 215 m n.m. Vodojem slouží zároveň pro obec Sudoměřice. Z vodojemu 
je voda přivedena do spotřebiště gravitačně s využitím hlavního přívodního řadu. 
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Zásobovací řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území - je zásobován bytový fond, občanská 
vybavenost, drobné podnikání. Provozovatelem vodovodního systému je VaK Hodonín. Obec je zásobována 
v jednom tlakovém pásmu, systém je pro současnost vyhovující. 

Skladbu vodovodní sítě lze rozdělit podle: 

• profilu potrubí 

• stáří potrubí 

• materiál potrubí 

• schopnost převést požární vodu 

Z hlediska profilu stávajícího potrubí – DN 80 – DN 200 jsou vodovodní řady pro zásobování obyvatelstva, 
občanské vybavenosti, drobného podnikání vyhovující. Předpokládaná životnost vodovodního potrubí se uvažuje 
cca 30 let podle druhu materiálu. U starších vodovodních potrubí dochází k častějším provozním poruchám. 
Ve městě probíhají postupné rekonstrukce dle potřeby. Z požárního hlediska jsou stávající profily vodovodních 
řadů profilů vyhovující. 

AKUMULACE 

Stávající akumulace je pro obec vyhovující. 

ODŮVODNĚNÍ 

• zásobování vodou je v celém řešeném území stabilizováno 

• z důvodu zabezpečení dodávky vody budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojeny na stávající 
vodovodní síť, která bude vedena v rámci stávajících a navržených ploch veřejných prostranství a ploch 
dopravní infrastruktury 

• nové vodovodní řady jsou umisťovány především do nových přístupových komunikací 

• potřebu rekonstrukce vodárenských zařízení řeší správce tohoto zařízení v rámci ploch veřejných 
prostranství a ploch pro dopravu 

• konkrétní napojení jednotlivých nemovitostí bude řešit správce systému podrobnější dokumentací 

ZABEZPEČENÍ PROTI POŽÁRU 

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru vodovodní sítí o dimenzi DN 80 a vyšší (stávající 
a navrženou) – nutno zabezpečit požárními hydranty. Jako zdroj požární vody lze využívat místní vodní plochy 
(za předpokladu realizace odběrných míst) – Baťův kanál, Radějovka. Protipožární zabezpečení bude vyhovovat 
ČSN 73 0873. 

C)5.3.2 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

STOKOVÁ SÍŤ 

V obci Petrov je vybudovaná gravitační jednotná kanalizace, kterou jsou odpadní vody odváděny do severní části 
obce, kde je umístěna centrální čerpací stanice. Z této čerpací stanice jsou odpadní vody čerpány podél vodního 
toku Baťův kanál do vzdálenosti asi 2,2 km severovýchodně k čištění na ČOV Strážnice. Stávající kanalizace 
byla budována postupně v letech 1980 - 2010. V letech 2011 - 2012 proběhla rekonstrukce a doplnění stávající 
stokové sítě. Na jednotné kanalizaci je několik odlehčovacích komor, kterými jsou v době zvýšených srážek 
naředěné odpadní vody v požadovaném poměru ředění odlehčeny do recipientu. Odlehčovací komory jsou 
na jednotné kanalizaci z kapacitních důvodů, aby nedocházelo za dešťů k přetížení a nežádoucímu ovlivňování 
biologických procesů (přílišné zředění odpadních vod) na ČOV. Vzhledem ke konfiguraci terénu je stoková síť 
doplněna o další 3 ks čerpacích stanic s výtlaky, kterými jsou odpadní vody čerpány do gravitační části 
kanalizace v povodí centrální čerpací stanice. 

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD 

V řešeném území není vybudována čistírna odpadních vod. Odpadní vody jsou zneškodňovány na ČOV 
Strážnice. 

Provozovatel systému odkanalizování jsou Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

ODŮVODNĚNÍ 

• odkanalizování včetně likvidace odpadních vod je stabilizované 
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• z důvodu zabezpečení odvádění odpadních vod budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojeny 
na stávající kanalizační sběrače 

• způsob odkanalizování (oddílná nebo jednotná kanalizace) rozvojových ploch je navržen dle navazujícího 
systému 

• dešťové vody ze zastavěného území budou odváděny stávající jednotnou kanalizací 

• z důvodu nezhoršování odtokových poměrů v území bude u zastavitelných ploch a ploch přestavby 
hospodařeno s dešťovými vodami dle platné legislativy – přednostně bude řešeno vsakování na pozemku 
stavby, nebude-li možné vsakování, pak jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací do vod 
povrchových a nebude-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění 
do jednotné kanalizace 

• případnou potřebu rekonstrukce kanalizačních zařízení řeší správce tohoto zařízení – nad podrobnost 
územního plánu 

ZÁVLAHY A ODVODNĚNÍ 

V katastrálním území Petrova byly, (dle platných ÚAP), realizovány plochy meliorací (závlahy a odvodnění), 
plochy meliorací částečně zasahují do rozvojových ploch. Střet rozvojových ploch s melioracemi bude řešen 
následnou dokumentací. 

C)5.3.3 VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 

VODNÍ TOKY 

Řešeným územím protékají Baťův plavební kanál a potok Radějovka. 

BAŤŮV PLAVEBNÍ A ZÁVLAHOVÝ KANÁL 

Výstavba vodního toku byla provedena v letech 1935 - 38. Jedná se o uměle vybudované vodní dílo. Je součástí 
závlahových úprav provedených v údolí řeky Moravy. Koryto kanálu bylo používáno jako hlavní závlahový náhon 
pro území luk rozprostírajících se na pravém břehu řeky Moravy v úseku Veselí - Vnorovy a na levém břehu 
v úseku Vnorovy - Rohatec. Současně tímto korytem byla provozována plavba čluny nosnosti 150 t. 

Průtok vody v plavebním kanále je regulován na plavební komoře ve Veselí nad Moravou, a to v toku přítokem 
z řeky Moravy. Hladina vody v plavebním kanále není tedy závislá na vodních srážkách v povodí. 

V současné době je opět plavba provozována. Kanál je dále využíván k zajištění závlahové vody pro velkoplošné 
závlahy postřikem a to v požadovaném množství vody 300 l/s, jež je přiváděna z řeky Moravy nátokem ve Veselí 
n. Mor. Čerpací stanice velkoplošných závlah je na levém břehu toku Radějovka pod zaústěním závlahového 
kanálu do Radějovky. 

Kanál je ve správě Povodí Moravy, provoz Veselí n. Mor. Technická dokumentace je uložena v archivu správce. 

RADĚJOVKA 

Jedná se o významný vodní tok, částečně upravený, dostatečně vodný, do kterého je zaústěn Baťův kanál. 

Vodní tok Radějovka je ve správě Povodí Moravy, provoz Veselí n. Mor. V územním plánu neuvažujeme 
se žádnými zásahy do toku, pouze s běžnou údržbou. 

NÁDRŽE 

• bezejmenné vodní plocha na Radějovce 

• bezejmenná nádrž v zemědělském areálu 

• požární nádrž 

ODŮVODNĚNÍ 

• vodní toky a plochy jsou stabilizované 

• ÚP nenavrhuje nové vodní plochy 

C)5.3.4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

NADŘAZENÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VVN 

Řešeným územím procházejí nadřazené trasy distribučního nadzemního vedení vvn o napěťové hladině 110 kV, 
a to jihovýchodně od zastavěného území obce. 
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SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ VN 22 KV 

Obec Petrov je dnes zásobována el. energií z nadzemního vedení 22 kV č.48, které je zaústěno do rozvodny 
R 110/22 kV Hodonín. Z odbočky z tohoto vedení jsou nadzemními přípojkami napojeny jednotlivé trafostanice 
22/0,4 kV v obci. Jedna stanice je připojena z vn 707. Na řešeném území se nachází osm trafostanic 22/0,4 kV. 
Svým umístěním i výkonem současným požadavkům vyhovují. Také nadzemní rozvody 22 kV jsou přenosově 
i mechanicky v dobrém stavu. 

Ve výhledu bude síť zahuštěna potřebným počtem nových trafostanic a to na základě konkrétních výkonových 
požadavků. 

SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ NN 

Rozvody nízkého napětí jsou provedeny jak kabelovými vedeními, tak venkovními nadzemními vedeními na 
betonových sloupech podél komunikací. Odtud jsou závěsnými kabely napojeny přes střešníky jednotlivé rodinné 
domy. Ukončení kabelů venkovního vedení je v pojistkových skříních na jednotlivých objektech, v pilířích na 
hranici parcely nebo ve skříních na sloupech. 

Mechanický i přenosový stav nadzemní venkovní sítě je dobrý a vyhovující. Současným potřebám odběrů síť nn 
vyhovuje. 

ODŮVODNĚNÍ 

Stávající systém je stabilizovaný, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť nn, a to v rámci veřejných 
prostranství a dopravních ploch. 

• byl zakreslen aktuální stav nadzemních vedení vn 

• pro zajištění výhledových potřeb dodávky el. energie bude využito výkonu stávajících trafostanic, v případě 
nutnosti je možno stávající transformátory vyměnit za výkonnější, pokud je to technicky možné, příp. doplnit 
v plochách, které technickou infrastrukturu připouštějí 

• z důvodu zabezpečení dodávky el. energie pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb bude síť nízkého 
napětí rozšířena a zahuštěna novými vývody - rozvojové lokality budou napojeny do stávajícího systému sítě 
nn 

• plochy pro umístění větrných a fotovoltaických elektráren nejsou navrženy 

• dle nadřazené dokumentace – Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje – jsou vymezeny koridory: 
o pro nadzemního vedení zvn 400 kV Rohatec – hranice kraje dle ZÚR Jihomoravského kraje [TEE01 - 

Vedení 400 kV Rohatec - hranice kraje (- Otrokovice) a nasmyčkování vedení V424 do TR Rohatec] 
o pro nadzemní vedení vvn 110 kV Rohatec – Veselí nad Moravou dle ZÚR Jihomoravského kraje (TEE09 

Vedení 110 kV; Rohatec – Veselí nad Moravou – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec) 

C)5.3.5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

Obec je napojena na VTL plynovod DN 300, PN 40 Hodonín - Veselí nad Moravou. Trasa VTL plynovodu 
je vedena volnou krajinou mimo souvisle zastavěná území obcí, převážně po zemědělsky využívaných 
pozemcích, po lesních pozemcích a po ostatních plochách. 

V jižní části řešeného území je provedena odbočka VTL plynovodu DN 100, PN 40 pro obec, která je přivedena 
do regulační stanice o výkonu 1200 m3/h situovanou poblíž zemědělského areálu. 

VTL PLYNOVOD NAD 40 BARŮ 

Řešeným území neprochází trasy přepravní soustavy. 

VTL PLYNOVODY DO 40 BARŮ 

Řešeným území prochází trasa plynovodu, a to jihovýchodně od zastavěného území obce. 

STL PLYNOVODY 

V obci jsou vybudovány STL plynovody rozvádějící zemní plyn k jednotlivým nemovitostem. 

NTL PLYNOVODY 

Nejsou provozovány NTL plynovody. 
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REGULAČNÍ STANICE 

• v řešeném území se nachází VTL regulační stanice. 

ODŮVODNĚNÍ 

• zásobování plynem je stabilizované 

• dodávku zemního plynu bude v řešeném území zajišťovat stávající VTL plynovod do 40 barů a VTL 
regulační stanice, které jsou dostatečně kapacitní 

• z důvodu zabezpečení dodávky zemního plynu budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojeny 
na stávající STL plynovody v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu 

C)5.3.6 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 

V řešeném území se používá pro zásobování teplem převážně zemní plyn. V omezené míře je jako topné 
medium používáno pevné palivo a elektrická energie. Obnovitelné zdroje energie – nejsou využívány. 

ODŮVODNĚNÍ 

• zásobování teplem v obci je stabilizováno 

• z důvodu zabezpečení dodávky tepla budou zastavitelné plochy a plochy přestaveb napojeny na stávající síť 
plynovodů, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch 

• využívání alternativních zdrojů, např. tepelná čerpadla, solární energii, lze využívat lokálně 

C)5.3.7 VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

POŠTA A TELEKOMUNIKACE 

Poštovní služby jsou pro řešené území zajišťovány na poště, která se nachází v objektu obecního úřadu. 

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou. MTS v obci je provedena nově 
kabelovým vedením v zemi. Kabely jsou uloženy v zemi včetně přípojek do objektů. 

RADIOKOMUNIKACE 

Nad řešeným územím prochází paprsek radioreléové trasy veřejné komunikační sítě. 

ODŮVODNĚNÍ 

• koncepce veřejných komunikačních sítí je v řešeném území stabilizována 

• z důvodu zabezpečení elektronických komunikací pro napojení zastavitelných ploch a ploch přestaveb budou 
tyto napojeny na stávající systém elektronických komunikací v rámci veřejných prostranství a ploch 
pro dopravu 

C)5.3.8 POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU 

Je stanovena pouze pro navržené plochy bydlení. U ostatních lokalit bude potřeba stanovena podrobnější 
dokumentací na základě konkrétních požadavků. 

SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY 

Vzhledem k předpokládanému vývoji a v souladu se směrnými čísly roční potřeby dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
uvažujeme specifickou potřebu vody pro obyvatelstvo hodnotou qo = 120 l/(os.d) včetně vybavenosti a drobného 
podnikání 

specifická potřeba vody:   120 l/ob.den 

koeficient denní nerovnoměrnosti  1,5 

Množství odpadních vod odpovídá cca potřebě vody. 

POTŘEBA EL. PŘÍKONU: 

Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to elektřinou 
a zemním plynem – město je plynofikované. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat o stupeň elektrizace "A", 
kde se el. energie používá jen ke svícení a pro běžné el. spotřebiče. 
bytový odběr    0,85 kW/bj 
nebytový odběr    0,35 kW/bj 
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POTŘEBA PLYNU 

Pro obyvatelstvo je uvažována specifická potřeba plynu na odběratele 2,0 m3/h. 
 

ORIENTAČNÍ BILANCE OBYTNÝCH PLOCH 

Číslo Funkční využití Počet 
bytových 
jednotek 

Počet 
obyvatel 

Potřeba vody Qm 

(m3/d) 

Množství 
odpadních vod 

(m3/d) 

Potřeba plynu 

(m3/h) 

Příkon el. energie 

(kW) 

Z5 plochy smíšené obytné venkovské 2 6 1,08 1,08 4 2,4 

Z6 plochy smíšené obytné venkovské 2 6 1,08 1,08 4 2,4 

Z7 plochy smíšené obytné venkovské 4 11 1,98 1,98 8 4,8 

Z8 plochy smíšené obytné venkovské 17 48 8,64 8,64 34 20,4 

Z9 plochy smíšené obytné venkovské 10 28 5,04 5,04 20 12 

Z10 plochy smíšené obytné venkovské 9 25 4,5 4,5 18 10,8 

P3 plochy smíšené obytné venkovské 10 28 5,04 5,04 20 12 

C)5.4 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ 

Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území při využití metodického pokynu ministerstva pro místní rozvoj „Standard 
vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019. 
§ 4 Plochy bydlení hromadného BH jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva 

pro místní rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 
§ 5 Plochy rekreace, kulturně historické areály RX jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem 

ministerstva pro místní rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019, 
kde plochy RX jsou uvedeny jako „jiné typy ploch rekreace, které nelze zařadit do předchozích typů 
a je třeba pro ně stanovit zvláštní podmínky“. 

§ 6 Plochy občanského vybavení jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní 
rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 7 Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) jsou vymezeny v souladu 
s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, 
verze 24. 10. 2019 
Plochy zeleně – Z (zeleň - zahrady a sady – ZZ, zeleň sídelní – ZS a  zeleň ochranná a izolační – ZO) 
jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj „Standard vybraných 
částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 8 Plochy smíšené obytné jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj 
„Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 9 Plochy dopravní infrastruktury jsou vymezeny jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem 
ministerstva pro místní rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019, vyjma 
ploch zařízení pro dopravu – DZ, které jsou ve smyslu § 3 odst. 4 vyhlášky s ohledem na specifické 
podmínky a charakter území dále podrobněji členěny a ploch DX jsou uvedeny jako „jiné typy ploch 
dopravní infrastruktury, které nelze zařadit do předchozích typů a je třeba pro ně stanovit zvláštní 
podmínky“ 

§ 10 Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní 
rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 11 Plochy výroby a skladování jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní 
rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 12 Plochy smíšené výrobní jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj 
„Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 13 Plochy vodní a vodohospodářské jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva 
pro místní rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 14 Plochy zemědělské jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj 
„Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 15 Plochy lesní jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj „Standard 
vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 16 Plochy přírodní jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva pro místní rozvoj 
„Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 
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§ 17 Plochy smíšené nezastavěného území jsou vymezeny v souladu s Metodickým pokynem ministerstva 
pro místní rozvoj „Standard vybraných částí územního plánu“, verze 24. 10. 2019 

§ 18 Plochy těžby nerostů nejsou vymezeny 
§ 19 Plochy specifické nejsou vymezeny 

C)6 OCHRANNÁ PÁSMA 

OCHRANNÁ PÁSMA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODŮ 

Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanovena ochranná pásma vodovodů takto: 

• ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm - 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo vodovodních řadů nad průměr 500 mm - 2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

• u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZACÍ 

Podle zákona č. 274/2001 Sb, v platném znění, jsou stanovena ochranná pásma kanalizace takto: 

• ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

• ochranné pásmo kanalizačních stok nad průměr 500 mm  2,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí 

• u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 

OPRÁVNĚNÍ PŘI SPRÁVĚ VODNÍCH TOKŮ 

v souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně 
nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem vodního toku, a to 
a) u vodních toků, které jsou vodními cestami dopravně významnými, nejvýše v šířce do 10 m od břehové čáry, 
b) u ostatních významných vodních toků jiných než pod písmenem a) nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry, 
c) u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry. 

OCHRANNÁ PÁSMA VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Druh zařízení 
ochranné pásmo [m] pro vedení realizované: 

*do 31.12.1994 **od 1.1.1995 ***od 1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová - - 1 

napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně 15 12 12 

napětí nad 110 kV a do 220 kV včetně 20 15 15 

napětí nad 220 kV a do 400 kV včetně 25 20 20 

napětí nad 400 kV  30 30 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně - 1 1 

napětí nad 110 kV - 1 3 

Elektrické stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 
* podle vládního nařízení č. 80/1957 
** podle zákona 222/1994 Sb. 
*** podle zákona 458/2000 Sb. 
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OCHRANNÁ PÁSMA PLYNOVODŮ 

Druh plynového zařízení ochranné pásmo [m] 

plynovody a přípojky o tlakové úrovni do 4 bar včetně v zastavěném území obce (na 
obě strany od půdorysu) 

1 

plynovody a přípojky o tlakové úrovni nad 4 bar do 40 bar (na obě strany od 
půdorysu) 

2 

u plynovodů nad 40 bar (na obě strany od půdorysu) 4 

technologické objekty 4 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA PLYNOVODŮ 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo [m] 

VTL plynovody do 40 barů nad DN 250 do DN 500 40 

VTL plynovody do 40 barů do DN 100 15 

VTL regulační stanice 10 
 

OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 30 
(mimo zastavěné území). Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený 
svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 

• silniční ochranné pásmo silnice I. třídy 
50 m od osy vozovky 

• silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy 
15 m od osy vozovky 

Paprsky rozhledových polí křižovatek budou respektovány v zastavěném a zastavitelném území (průjezdním 
úseku) na silnicích pro rychlost 50 km/hod, t.j. 35 m od středu křižovatky a na místních komunikacích pro rychlost 
30 km/hod, t.j. 20 m od středu křižovatky. 
 

OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNIČNÍ 
dáno zákonem č. 299/1994 Sb., O drahách 

• 60 m od osy krajní koleje, nebo 30 m od hranice pozemku dráhy 
 

OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ 

• 1,5 m na obě strany od půdorysu 
 

OCHRANNÁ PÁSMA OSTATNÍ 

OCHRANNÉ PÁSMO LESA 

Plochy do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění. 
 

OCHRANNÉ PÁSMO PAMÁTNÉHO STROMU - §46 odst. (3) zák. č. 114/1992 Sb 

Základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm 
nad zemí. 
 

OCHRANNÉ PÁSMO PŘÍRODNÍ REZERVACE – zákon č. 114/1992 Sb. 

Území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území. 
 

OCHRANNÉ PÁSMO PRO STÁTNÍ PAMÁTKOVOU REZERVACI PLŽE V OBCI PETROV 

Prohlášené Rozhodnutím ONV v Hodoníně č. j. kult/532/87-Ja ze dne 30. 3. 1987 o určení památkového 
ochranného pásma pro státní památkovou rezervaci „Plže“ v obci Petrov, okres Hodonín; vedené v ÚSKP ČR 
pod rejstříkovým číslem 3442 a v Památkovém katalogu pod katalogovým číslem 1262712632. 
 

OCHRANNÉ PÁSMO SIRNÉHO PRAMENE PETROV 

převzato z územního plánu obce Petrov 
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LIMITY 

STAVEBNÍ UZÁVĚRA PRO STÁTNÍ PAMÁTKOVOU REZERVACI „PLŽE“ V OBCI PETROV 

Rozhodnutí o stavební uzávěře pro státní památkovou rezervaci „Plže“ v obci Petrov, MěNV Strážnice č. j. 
výst./87/Sk – 2101 ze dne 20. 7. 1987. 
 

HLADINA HLUKU 

Ukazatele a číselné hodnoty jsou stanoveny zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 315/2018 Sb. a nařízením 
vlády č. 272/2011 Sb. a jeho přílohami. Mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet pro hluk vytvářený 
silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem o integrované 
prevenci upravuje vyhláška č. 315/2018 Sb. (v souladu s Internetovou příručkou – aktualizace limitů ke dni 
01. 07. 2017). 

C)7 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

Významný rozvoj ploch územních rezerv dopravní infrastruktury souvisí s podporou nadřazeného dopravního 
systému, místního turismu a odpovídá obecnému trendu odklánění tranzitní dopravy z center sídel. 

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

Řešením ÚP jsou vytvořeny podmínky pro účelné využití zastavěného území. Hospodárné využití zastavěného 
území je primárně řešeno vymezením ploch přestavby a využitím proluk. 

Intenzivnější využití zastavěného území je také umožněno stanovením podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití. Stabilizované plochy se smíšeným využitím (smíšené obytné venkovské, smíšené výrobní), 
vymezené v dostatečném rozsahu, umožňují polyfunkční využití ploch nejen pro bydlení, ale také pro příp. 
chybějící kapacity občanského vybavení (zejména veřejného), pro podnikatelské aktivity a turistickou 
infrastrukturu. 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

ÚP přizpůsobuje rozsah zastavitelných ploch demografickým podmínkám (viz. Výpočet potřeby nových bytů) 
a požadavkům, vyplývajícím ze zadání ÚP. Plochy změn z platného ÚP byly prověřeny, část byla zapracována, 
vypuštěny byly plochy, které již byly zastavěny, příp. se neshodovaly s novou urbanistickou koncepcí. Kapacitní 
zastavitelná plocha pro bydlení na severovýchodním okraji Petrova, vymezená v platném ÚP (pod i.č. 1.4a), byla 
převedena na plochu územní rezervy (R1) - důvodem je především problematická dopravní obsluha lokality. 
Rozvoj obytné zástavby byl oproti platnému ÚP přesměrován na západní okraj Petrova do lokality Padělky. 
Navržené zastavitelné plochy navazují na zastavěné území tak, aby účelně využívaly stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu a vhodně doplnily strukturu zástavby. 

Rozsah vymezených zastavitelných ploch odpovídá současným a výhledovým potřebám obce. 

PLOCHY BYDLENÍ, PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ 

Obytné plochy (plochy bydlení, plochy smíšené obytné) byly vymezeny na základě konkrétních požadavků obce 
a vlastníků, uvedených v zadání ÚP. Celkový rozsah obytných ploch (cca 8,0 ha) vyplývá ze skutečnosti, 
že zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně na okrajích zastavěného území, kde je dle požadavků zadání, 
s ohledem na ochranu obrazu sídla, hodnot území a krajinného rázu, kladen důraz na extenzivní zastavěnost 
s vysokým podílem zeleně a většími stavebními pozemky. Dle charakteru stávající zástavby lze v Petrově 
uvažovat s průměrnou velikostí pozemku cca 1250 m2 na 1 RD. 

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ 

Navrženy jsou plochy pro zařízení sociálních služeb v centru obce u zvonice, pro výstavbu správního objektu 
areálu vesnické památkové rezervace Plže, plocha pro rozšíření sportovního areálu u Plžů a plocha pro rozšíření 
hřbitova. V trati Kučovánky je navržena plocha pro komerční aktivity s předpokladem využití pro turistiku. 

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ 

Zastavitelné plochy veřejných prostranství (cca 0,3 ha) a sídelní zeleně (cca 0,16 ha) jsou vymezeny jednak 
pro obsluhu území a vytvoření zázemí k obytným plochám. 
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PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ 

Využívají především rozsáhlých areálů v jižní části obce formou intenzifikace využití. 

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Zastavitelné plochy (cca 0,26 ha) jsou vymezeny pro umožnění realizace chybějících parkovišť u hřbitova. 

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ 

Zastavitelná plocha (cca 0,48 ha) je vymezena ve dvou lokalitách pro Plže, pro parkoviště Park&Ride u nádraží 
a za kanálem u přístavu dle potřeb obce. 

VÝPOČET POTŘEBY NOVÝCH BYTŮ 

PROGNÓZA OBYVATELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE DO R. 2025 

 
Absolutní počet obyvatel 

2001 2005 2010 2015 2020 2025 

Jihomoravský kraj 1 134 786 1 130 240 1 133 000 1 133 000 1 131 000 1 128 000 

Zdroj: ČSÚ, prognóza krajů - vlastní výpočty ÚRS PRAHA, a.s. 

 

VÝVOJ POČTU OBYVATELSTVA V PETROVĚ 

 1991 2001 2011 2013 2017 2019 

Petrov 1386 1382 1307 1307 1336 1328 

Zdroj: ČSÚ 

Dle prognózy bude počet obyvatel v Jihomoravském kraji stagnovat nebo spíše mírně klesat, v Petrově se počet 
obyvatel pohybuje v posledních letech okolo cca 1330. 
 

VYBRANÉ ÚDAJE ZE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 
 celkem rodinné domy bytové domy 

Domy obydlené 399 397 1 

Obydlené byty 415 410 5 

Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v r. 2011 v Petrově 415 obydlených bytů, což při počtu obyvatel (1307 
v r. 2011) představuje obložnost cca 3,15 osob/byt. 

Pro výpočet potřeby bytů do r. 2035 budeme uvažovat počet obyvatel 1350 a počet trvale obydlených bytů 415. 

POTŘEBA NOVÝCH BYTŮ DO R. 2035 

počet obyvatel:  1350 
trv. obydl. byty:  415 

Při návrhu počtu nových bytů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu stávajícího bytového fondu, nárůst počtu 
obyvatel, počet cenzových domácností, přebydlenost bytů a předpokládaný úbytek bytů (asanace). 

Dle celostátních prognóz lze očekávat tyto tendence v bydlení: 

• počet domácností se bude zvyšovat 

• nejvíce se zvýší počet domácností jednotlivců 

• předpokládá se odpad bytového fondu cca 0,6% 

• míra soužití zůstane na stejné úrovni 

Dle této prognózy by bylo v Petrově potřeba bytů: 

• obložnost1)         2,8 osob/byt 

• potřeba bytů pro 1350 obyvatel při 10% soužití cenzových domácností:  434 bytů 
1350 : 2,8 = 482 

10% z 482 je 48 

 
1) Ve vyspělých zemích EU se hodnota průměrného počtu obyvatel na jeden trvale obydlený byt (obložnost) pohybuje v současnosti 

okolo hodnot 2,0 - 2,4 obyvatel/byt, průměrná obložnost bytů v ČR je cca 2,6 (zdroj MMR, Bytová politika ČR, 2009). 

V řešeném území lze předpokládat snižování obložnosti bytů až na hodnotu cca 2,6 (k roku 2035). Navržená hodnota 2,6 je v souladu 

s trendem ČR i EU, kde dochází k setrvalému poklesu obložnosti bytů. Pokles hodnoty navíc vyplývá z předpokládaného zvyšování 

standardu bydlení. 
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482 – 48 = 434 

• disponibilní počet bytů v r. 2035 (odečten odpad ve výši 15*0.006*434) 376 bytů 

15*0.006*434 = 39, 15 = počet let (2020 – 2035), 0,006 = % odpadu, 434 = potřebné byty 

415 – 39 = 376, 415 = trv. obydl. byty v r. 2011, 39 = vypočtený odpad 

• cca do r. 2035 je potřeba      58 bytů 

434 – 376 = 58 

pro období do r. 2035 je třeba navrhnout nové plochy pro bydlení pro cca 60 nových bytů 

celkový počet trvale obydlených bytů bude v r. 2035 cca 436 (376 + 60) 

Z hlediska stanovené urbanistické koncepce se předpokládá 100% rozložení bytů v rodinných domech (rozvoj 
bydlení v bytových domech není v rámci ÚP navržen): 

• počet bytů v rodinných domech: 60 

 počet bytů průměrná velikost parcely cca potřebná plocha (ha) 

Petrov 60 1250 m2 7,5 

Pro zastavitelnou plochu Z8 (cca 2,25 ha) je nutno započítat vymezení veřejných prostranství (odpočinkové 
plochy pro oddych a setkávání občanů, bez pozemních komunikací) o odpovídající výměře dle platné legislativy, 
tzn. min 0,1 ha. 

Dále je nutno, vzhledem k vysokému zastoupení ploch smíšených obytných, započítat cca 5% rozsahu ploch 
na související veřejnou infrastrukturu (obsluha dopravní a technickou infrastrukturou, ostatní veřejná prostranství, 
občanské vybavení, …), tzn. 5% z 7,60 ha = 0,4 ha 

• celková potřebná plocha: 7,00 ha + 0,10 ha + 5% (0,40 ha) = 7,50 ha 

V rámci ÚP Petrov jsou navrženy plochy smíšené obytné o celkové výměře cca 7,50 ha. 

D) NÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY Č. 500/2006 Sb. ČÁST II ODST. 1 
PÍSM. a) AŽ d) 

D)1 VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
V ÚZEMÍ 

Řešení ÚP Petrov je koordinováno s územními plány sousedících obcí, tj. Strážnice, Sudoměřice, Rohatec 
a Vracov. 

Jedná se především o koordinaci územního systému ekologické stability na všech úrovních, dopravních koridorů 
včetně koridorů územních rezerv a koridorů technické infrastruktury. 

D)2 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ 
SOULADU 

D)2.1 SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Zadání územního plánu Petrov neobsahovalo požadavky na řešení variant. 

D)2.2 S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA, POPŘ. § 53 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 
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D)2.3 S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 ODST. 3 
STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 

D)2.4 S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚP NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ 
POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 

D)3 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), 
S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

Územní plán nenavrhuje záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v ZÚR. 

E) VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA 

E)1 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

POUŽITÁ METODIKA 

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond je provedeno ve smyslu zákona 
č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 271/2019 Ministerstva životního prostřední, kterou se stanovují postupy k zajištění 
ochrany zemědělského půdního fondu. Přiřazení jednotlivých tříd ochrany kódům BPEJ respektuje vyhlášku 
č. 48/2011 Sb. 

Při vyhodnocení jednotlivých lokalit byla použita aktuální katastrální mapa. Druhy pozemků a rozsah zemědělské 
půdy odpovídá údajům z katastru nemovitostí. Kvalita zemědělské půdy byla určena dle podkladu BPEJ 
poskytnutých z územně analytických podkladů ORP Hodonín. 

ZPŮSOB IDENTIFIKACE LOKALIT ZÁBORU A ROZVOJOVÝCH LOKALIT V GRAFICKÉ ČÁSTI 
DOKUMENTACE, ÚDAJE O CELKOVÉM ÚHRNU ZÁBORU ZPF 

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Členěny jsou identicky v celé 
dokumentaci. 

Z ..  zastavitelné plochy 
P ..  plochy přestavby 
K ..  plochy změn v krajině 

BONITOVANÉ PŮDNĚ EKOLOGICKÉ JEDNOTKY 

Obec Petrov se nachází na rozhraní nivy řeky Moravy a zvlněného pahorkatinného reliéfu podhůří Bílých Karpat. 
V nivě Moravy dominují zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany: V jižní části jsou kromě zemědělských 
půd III. a IV. třídy ochrany zastoupeny i zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany. Návrh územního plánu v převážné 
míře respektuje jak rozsah, tak navržené využití ploch pro rozvoj obce. Jednou ze změn oproti platnému 
územnímu plánu je změna lokalizace části zastavitelných ploch odsouhlasených v platném územním plánu 
(lokality na severovýchodním okraji obce směrem ke Strážnici) a nahrazení jejich kapacity novými plochami 
na jihozápadní a západní části obce. Součástí této změny je i snížení dopadu záboru ZPF do ploch I. třídy 
ochrany. 

VAZBA NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN A VYUŽITÍ PLOCH, KTERÉ BYLY 
PRO POTŘEBY ROZVOJE SÍDLA ORGÁNEM OCHRANY ZPF JIŽ ODSOUHLASENY V DOSAVADNÍ 
SCHVÁLENÉ DOKUMENTACI 
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Platný územní plán byl vydán v r. 2005 a v letech 2010 a 2011 byly zpracovány jeho změny. 

Návrh územního plánu v převážné míře respektuje jak rozsah, tak navržené využití ploch pro rozvoj obce. Jednou 
ze změn oproti platnému územnímu plánu je změna lokalizace části zastavitelných ploch odsouhlasených 
v platném územním plánu (lokality na severovýchodním okraji obce směrem ke Strážnici) a nahrazení jejich 
kapacity novými plochami na jihozápadní a západní části obce. Součástí této změny je i snížení dopadu záboru 
ZPF do ploch I. třídy ochrany. 

VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH V PLATNÉM ÚZEMNÍM PLÁNU 

ID v platném ÚP navržené funkční využití výměra v ha vyhodnocení 

1 Br 0,2615 zcela využito 

2A Br 0,6080 zcela využito 

3A Br 1,2409 přeřazeno do územní rezervy R1 

3B Br 0,9241 dosud nevyužito, zařazeno do územní rezervy R5 

4 Br 0,0865 zcela využito 

5 Br 0,1115 nevyužito, zastavitelná plocha zrušena 

1.01a Br 1,8441 částečně využito, částečně vymezeno jako plochy Z5 a Z6 

1.02 Br 0,0542 zcela využito 

1.04a Br 3,0998 přeřazeno do územní rezervy R1 

1.06 Br 0,1209 zcela využito 

1.03a Br 1,8075 přeřazeno do územní rezervy R2 

1.06 Br 0,1209 zcela využito 

2.01a Br 0,1038 zcela využito 

2.02 Br 0,2177 zcela využito 

1.07 Vp 0,2875 zcela využito 

8 Vp 0,4756 zcela využito 

N1A Rh 0,1265 dosud nevyužito, plocha vymezena jako Z2  

N1C DP 0,1264 dosud nevyužito, plocha vymezena jako P1 a P6 

N6A Of 1,4771 částečně využito, část vymezena jako plocha Z1 

N3A Br 0,9246 dosud nevyužito, navrženo jako plocha Z9 a Z4 

N8 Br 0,4690 zcela využito 

V platném územním plánu a jeho změnách bylo pro bydlení vymezeno cca 12 ha ploch. Z této výměry bylo 
využito (zastavěno), případně návrhem územního plánu převedeno do rezervy nebo zrušeno, celkem 9,5 ha. 
Zbylá část výměry, tj. cca 2,5 ha je v rámci ploch Z9, Z5, Z6 navrženo opět jako zastavitelné plochy pro bydlení 
(plochy smíšené obytné venkovské - SV) pro bydlení. 

Pro bydlení byly nově, nad rámec odsouhlasených ploch, vymezeny plochy Z7, Z8 a Z10 na zemědělské půdě 
(zábor ZPF) a plocha P3 (přestavba částečně na nezemědělské půdě). Souhrn ploch pro bydlení tak činí cca 
7,5 ha, z toho cca 6,5 ha na ZPF. Nad rámec odsouhlasených ploch je tedy navrhován zábor cca 4,5 ha. 
Výměra 4,5 ha pro bydlení (lokality Z7, Z8 a Z10) tedy nemá vazbu na lokality odsouhlasené v platném ÚP. 
Plochy pro bydlení navyšuje i plocha přestavby P3, v rámci které se nachází dle katastru nemovitosti zemědělská 
půda, která ale využívá nevyužívaný areál v zastavěném území a převážná část ploch ZPF je v rámci tohoto 
areálu dlouhodobě pro tento účel nevyužívaná, místy jsou dokonce zpevněné plochy. 

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN PO ZMĚNĚ Č. 2 
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ÚDAJE O AREÁLECH A OBJEKTECH STAVEB ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY 

V řešeném území se na jižním okraji zastavěného území nachází areál zemědělské výroby. Obhospodařování 
zemědělských ploch je na území katastru zajištěno více subjekty a zemědělský areál již slouží převážně 
pro komerční nezemědělské účely. Z důvodu revitalizace území je část areálu, která navazuje na zastavěné 
území navržena jako plocha přestavby P3 pro plochu smíšenou obytnou. Důvodem je využití navazující 
infrastruktury a podpora obytné funkce v jižní části obce. 

USPOŘÁDÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

V řešeném území byly zpracovány jednoduchá pozemkové úpravy, které byly v letech 2004 a 2008 zapsány 
do katastru nemovitostí a jsou tedy v rámci řešení zohledněny. Komplexní pozemková úprava není řešena. 

OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY, PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Plochy pro ÚSES jsou vymezeny plochy K1 a K2, které mají zajistit podmínky pro funkčnost lokálních biocenter. 
Ostatní části ÚSES jsou v katastru obce existující a funkční. Pro posílení ekologické stability krajiny jsou v rámci 
přípustných nebo podmíněně přípustných podmínek ploch s rozdílným způsobem využití v nezastavěném území 
stanoveny zásady pro doplnění krajinné zeleně, snížení erozního rizika území, zadržení vody v krajině případně 
i ploch zalesnění. 

V řešeném je stanoveno záplavové území Q100 na vodních tocích Morava (včetně aktivní zóny) a Radějovka 
(bez aktivní zóny). Záplavové území Radějovky částečně zasahuje do zastavěného území. 

Případná protierozní nebo protipovodňová opatření jsou umožněna v rámci podmínek ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

SÍŤ ZEMĚDĚLSKÝCH ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno 
zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny. 

INVESTICE DO PŮDY 

V řešeném území jsou realizovány odvodňovací systémy, dopad do nich je vyčíslen v tabulce na konci kapitoly 
vždy u každé z ploch. 

ODŮVODNĚNÍ VHODNOSTI NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ V POROVNÁNÍ S JINÝMI MOŽNÝMI VARIANTAMI 

Koncepce rozvoje zastavitelných ploch je následující: 

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV): 

Pro rozvoj funkce bydlení (plochy smíšené obytné venkovské) navrhuje územní plán plochy Z5 – Z10 a plochu 
přestavby P3. Rozsah navrhovaných ploch pro bydlení vychází z provedené kalkulace, která je rozvedena v kap. 
C7. Rozsah ploch pro bydlení, potřebných pro zajištění rozvoje obce, zohlednění vazeb na okolí, kterými jsou 
např. dobrá dostupnost a možnosti zaměstnání ve Strážnici, Hodoníně, Rohatci, Bzenci nebo Veselí n. M.), 
zohlednění ochrany tradiční sídelní struktury, apod., je vyčíslena cca na 7,5 ha. Rozsah navržených ploch 
pro bydlení návrhem územního plánu činí cca 7,9 ha, z čehož na ZPF připadá cca 7,0 ha. 

Přímou vazbu na platný územní plán mají plochy Z5 a Z6. Ty jsou vymezeny v severní části zastavěného území 
a jedná se o dosud nezastavěné části lokality 1.01a odsouhlasené v platném územním plánu. Tato plocha 
je aktuálně zastavovaná a její plné zastavění se předpokládá v nejbližší době. Druhou lokalitou, která 
je přebírána z platného územního plánu je lokalita Z9, vymezená na jihovýchodní hranici zastavěného území 
v platném ÚP jako plocha N3A. Pro posílení funkce veřejného prostranství je část původní plochy vymezena 
pro veřejnou zeleň (lokalita Z4). Jedná se o zemědělskou půdu I. třídy ochrany, ale vzhledem k tomu, 
že je plocha přebírána z platného územního plánu a není měněn způsob využití není dokladován převažující 
veřejný zájem. 

Nad rámec odsouhlasených ploch, jsou vymezeny plochy Z7, Z8 a Z10 na zemědělské půdě (zábor ZPF) 
a plocha P3 (přestavba převážně na nezemědělské půdě). Tyto plochy jsou vymezeny na zemědělské půdě III. 
třídy ochrany, případně je využito plochy brownfieldu (P3), kde je zemědělská půda dotčena pouze jako relikt 
v rámci zastavěného areálu, který již nemá původní využití. Plocha P3 je vymezena v území s I. třídou ochrany. 
Plocha P3 je vymezena na nezemědělské půdě a zemědělská půda tvoří 50 % plochy. Na základě projednání 
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návrhu územního plánu byla plocha P3 rozšířena o jižní část bývalého areálu, který tvoří dle katastru nemovitostí 
zemědělské půdy. Řešení, které využívá lokality brownfieldu s podstatným zastoupením nezemědělské půdy (cca 
0,9 ha) umožnilo převést do rezervních ploch již odsouhlasené plochy pro bydlení 1.03a (I. tř.o.), dále 1.04a 
a lokalitu 3A. Na základě společného jednání byla do územní rezervy (R5) převedena plocha Z11, která byla 
v platném ÚP odsouhlasena jako plocha 3B. Souhrnný rozsah těchto ploch převedených do územní rezervy R1, 
R2 a R5 činí celkem 7,2 ha ZPF, z toho 1,8 ha v I. třídě ochrany ZPF. Využití lokality s převažující 
nezemědělskou půdou na úkor zemědělských ploch odsouhlasených v platném ÚP je veřejný zájem, který 
převyšuje veřejný zájem na ochraně reliktů ZPF v rámci plochy brownfieldu. 

Plochy Z7, Z8 a Z10 jsou vymezeny na zemědělských půdách III. třídy ochrany z důvodu naplnění potřebnosti 
rozsahu rozvojových ploch pro obec. Plocha Z7 využívá enklávy ZPF v rámci zastavěného území. Jejich 
lokalizace využívá dostupnou veřejnou infrastrukturu, a to včetně dobrého dopravního napojení. Pro zlepšení 
obsluhy území a zajištění dostupnosti nejen vymezených ploch, ale i z důvodu dobré prostupnosti území jsou 
vymezeny plochy pro veřejné prostranství Z3, Z14 a P5. Na základě společného jednání byly po vznesených 
připomínkách doplněny zastavitelné plochy pro veřejná prostranství Z15 a Z16. Vymezeny jsou pro obsluhu 
zastavitelných ploch Z9 a Z10, které byly v této souvislostí částečně redukovány právě ve prospěch ploch Z15 
a Z16. 

Po společném jednání byla vymezena i plocha pro obslužnou komunikaci Z17 (DX), která je navržena 
ve východní části obce podél železniční trati. Navržena je v ose stávající cyklostezky, kterou rozšiřuje. Dopad 
do ZPF tedy představuje pouze část plochy z celkové výměry plochy Z17, a to zejména ve střední části plochy, 
kde je stávající těleso navrženo k rozšíření jihovýchodním směrem. Dotčena je zemědělská půda I. a II. třídy 
ochrany. Veřejný zájem, který převyšuje veřejný zájem ochrany ZPF tvoří především posílení dopravního 
propojení mimo osu silnice I/55. Záměrem je rozšířit tuto část komunikace na úroveň šířky zpevněné cesty, která 
na lokalitu Z17 navazuje na území města Strážnice. 

Plochy pro občanské vybavení – komerční (OK): 

Navržena je jedna plocha pro občanské vybavení komerčního charakteru – služby (Z1). Důvodem vymezení 
plochy je zachování dlouhodobé koncepce řešení komerčních aktivit v rámci občanského vybavení vázaných 
na rekreační a jiné atraktivity cestovního ruchu (Baťův kanál, Plže, Bílé Karpaty, …). Plocha již byla vymezena 
a odsouhlasena v platném územním plánu, její část již byla zastavěna. Návrh územního plánu přebírá toto řešení 
a dosud nevyužitou část odsouhlasené plochy N6A (Of – občanské vybavení – multifunkční zařízení) vymezuje 
jako plochu Z1. Dotčeny jsou zemědělské půdy IV. třídy ochrany. 

Plochy pro občanské vybavení – veřejné (OV): 

Pro rozvoj veřejného občanského vybavení je navržena plocha P1 v návaznosti na areál Plže a je určena 
pro realizaci správní budovy pro obsluhu této národní kulturní památky. Vymezena je na nezemědělské půdě. 

Plochy pro občanské vybavení – sport (OS): 

Navržena je jedna plocha pro občanské vybavení 
sport (Z2). Důvodem vymezení plochy je zachování 
dlouhodobé koncepce řešení sportovních aktivit 
v rámci občanského vybavení vázaných na sousední 
fotbalový areál, koupaliště a statní zázemí 
sportovních aktivit pro obec. Plocha již byla 
vymezena a odsouhlasena v platném územním 
plánu. Návrh územního plánu přebírá toto řešení 
a vymezuje ji jako plochu Z2. Dotčeny jsou 
zemědělské půdy I. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, 
že není oproti platnému územnímu plánu měněn 
rozsah plochy ani její využití není dokladován veřejný 
zájem na vymezení plochy Z2. Resp. plocha je mírně 
redukována ve prospěch plochy pro dopravu – 
viz odůvodnění ploch DZ dále. 
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Plochy pro občanské vybavení – hřbitov (OH): 

Navržena je jedna plocha pro rozšíření hřbitova P4. Plocha se nachází v centrální části obce, navazuje na jižní 
hřbitovní zeď a je v současnosti využívána jako plocha veřejné zeleně oddělující stávající hřbitov od zástavby. 
Dle katastru nemovitostí se jedná o zahradu, která již není k hospodářským účelům využívána. Je součástí 
obecního majetku a je dlouhodobě pro účel rozšíření hřbitova uvažována, protože stávající hřbitov je mimo tuto 
parcelu zcela obestavěn. Veřejný zájem na využití enklávy zemědělské půdy v centru obce pro zmíněný účel 
je zřejmý, je jím zajištění důstojnosti na poslední cestě člověka. 

Plochy pro dopravu (DZ): 

Plochy pro dopravu jsou navrženy zčásti pro zajištění parkování u přístaviště u Baťova kanálu (Z13), které 
je navrženo na nezemědělské půdě, dále plocha pro parkování u areálu vinařských sklepů – Plže (P6), která 
je navržena také na nezemědělských půdách. 

Z ploch pro dopravu má dopad do ZPF lokalita P7 a Z12. Navrženy jsou z důvodu nutnosti rozšířit stávající místní 
komunikaci, která je v severní části u fotbalového hřiště vedena v souběhu s železniční tratí a v jižní části 
se od ní odklání a kopíruje (přes plochu koupaliště) tok Radějovky. Obě plochy pro dopravu tvoří společný záměr 
na zajištění obsluhy dvou stěžejních lokalit v jihozápadní části zastavěného území. Jedná se o plochu pro sport 
Z2, která již byla v platném územním plánu odsouhlasena a o plochu pro smíšené plochy bydlení P3. 
Ta je navržena jako plocha přestavby části bývalého areálu ZD a je vymezena převážně na nezemědělských 
půdách. Plocha pro dopravu P7 využívá části zemědělské půdy v rámci enklávy mezi stávající cestou, fotbalovým 
hřištěm a drobnou svodnicí. Rozšíření komunikace na opačnou stranu je limitováno železničním tělesem a není 
možné. Navazující lokalita Z12 je vymezena na úkor části lokality N1A, která je odsouhlasena v platném 
územním plánu pro sport (Rh - sportovní zařízení pro venkovní aktivity – hřiště). Z hlediska převažujícího 
veřejného zájmu nad ochranou ZPF v I. třídě ochrany je veřejný zájem nutno hodnotit v širší souvislosti. 
Vymezené plochy P7 a Z12 účelně využívají, mimo obsluhy plochy Z2, stávající komunikaci pro zajištění obsluhy 
plochy P3 pro bydlení (SV), která je vymezena na nezemědělské půdě (cca z 50 % a 50 % tvoří reliktní 
zemědělská půda dle KN v rámci areálu ZD). Toto řešení, které využívá lokality brownfieldu s podstatným 
zastoupením nezemědělské půdy (cca 0,9 ha) umožnilo převést do rezervních ploch již odsouhlasené plochy 
pro bydlení 1.03a (I. tř. o.), dále 1.04a a lokalitu 3A a 3B. Souhrnný rozsah těchto ploch převedených do územní 
rezervy R1 a R2 činí celkem 7,2 ha ZPF, z toho 1,8 ha v I. třídě ochrany ZPF. 

Plochy územních rezerv 

Územní plán vymezuje plochy územních rezerv pro dopravu R3 a R4, které řeší variantně obchvat Petrova – 
přeložku silnice I/55. Jedná se o záměr dle ZUR JMK. 

R3 – severní varianta přeložky silnice I/55 

R4 – jižní varianta přeložky silnice I/55 

Pro bydlení vymezuje územní plán plochy územních rezerv R1, R2 a R5. 

R1 a R2 – plochy územních rezerv pro bydlení na východní hranici obce, v platném územním plánu byla plocha 
vymezena jako zastavitelná pro bydlení: 
R1- plochy 1.04a a 3A 
R2 - plocha 1.04a 
R5 - plocha 3B 

Z důvodu problematického napojení a obsluhy byla koncepce ploch pro bydlení změněna a původní těžiště ploch 
pro bydlení bylo z této lokality rozloženo mezi několik nových ploch. Pokud by nastala ve výhledu potřeba řešit 
rozvoj ploch pro bydlení, je nutno pro zpřístupnění plochy územní rezervy řešit komfortnější obsluhu, včetně 
zaokruhování. 

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona 
č. 114/1992 Sb. v platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby 
neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení jsou umístěny 
v návaznosti na zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. 

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení návrhu 
územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odtokové 
poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění 
nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna 
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maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit 
v podrobnější dokumentaci. 

Kvalita zemědělské půdy dle tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části. 

Etapizace: 

Není navržena. 
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E)2 TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ROZVOJOVÝCH LOKALIT 

ZASTAVITELNÉ PLOCHY 
 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Výměra 
plochy (ha) 

Souhrn výměry 
záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existenci 

staveb 
k ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 3 
odst, 1 písm, 

g) 

po
zn

ám
ka

 

I. II. III. IV. V. 

Z12 DZ 0.1103 0.1103 0.1103 0 0 0 0 0 ne ne ne   

Z13 DZ 0.1766 0 0 0 0 0 0 0 ne ne ne  nezemědělská půda 

P6 DZ 0.1342 0 0 0 0 0 0 0 ne ne ne  nezemědělská půda 

P7 DZ 0.0578 0.0199 0.0199 0 0 0 0 0 ne ne ne   

DZ Celkem 0.4789 0.1302 0.1302 0 0 0 0 0      

P4 OH 0.0621 0.0621 0.0621 0 0 0 0 0 ne ne ne  nová lokalita 
(v zastavěném území) 

OH Celkem 0.0621 0.0621 0.0621 0 0 0 0 0      

Z1 OK 1.3570 1.3570 0 0 0 1.3570 0 0 ano ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha N6A pro 

občanské vybavení/ 
upraveno po společném 

jednání  

OK Celkem 1.3570 1.3570 0 0 0 1.3570 0 0      

Z2 OS 1.079 1.079 1.079 0 0 0 0 0 ne ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha N1A pro sport 

a rekreaci 

OS Celkem 1.079 1.079 1.079 0 0 0 0 0      

P1 OV 0.0775 0 0 0 0 0 0 0 ne ne ne  nezemědělská půda 
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Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Výměra 
plochy (ha) 

Souhrn výměry 
záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existenci 

staveb 
k ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 3 
odst, 1 písm, 

g) 

po
zn

ám
ka

 

I. II. III. IV. V. 

P2              po projednání zrušeno 

OV Celkem 0.0775 0 0 0 0 0 0 0      

Z3 PP 0.8565 0.1608 0 0 0 0.1608 0 0 ne ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha 3C pro veřejné 

prostranství 

Z14 PP 0.3047 0 0 0 0 0 0 0 ne ne ne  nezemědělská půda 

P5 PP 0.1417 0.0812 0 0 0 0.0812 0 0 ne ne ne  nová lokalita 
(v zastavěném území) 

Z15 PP 0.2441 0.0669 0 0.0669 0 0 0 0 ne ne ne  / 
nově vymezeno 

po společném jednání 

Z16 PP 0.2638 0.0796 0 0 0 0.0796 0 0 ne ne ne  / 
nově vymezeno 

po společném jednání 

PP Celkem 1.8108 0.3885 0 0,0669 0 0,3216 0 0      

Z5 SV 0.2095 0.2095 0 0 0 0.2095 0 0 ne ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha 1.01a pro bydlení 

Z6 SV 0.3448 0.3448 0 0 0 0.3448 0 0 ne ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha 1.01a pro bydlení 

Z7 SV 0.4903 0.4903 0 0 0 0.4903 0 0 ne ne ne  nová lokalita 
(v zastavěném území) 

Z8 SV 2.2634 2.2634 0 0 0 2.2634 0 0 ne ne ne  nová lokalita 

Z9 SV 1.0190 1.0190 0 1.0190 0 0 0 0 ne ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha N3A pro bydlení / 
upraveno po společném 

jednání 

Z10 SV 1.2180 1.2180 0 0 0 1.2180 0 0 ano ne ne  nová lokalita 
 / 

upraveno po společném 
jednání 

Z11              odsouhlaseno jako 
plocha 3B pro bydlení 
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Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Výměra 
plochy (ha) 

Souhrn výměry 
záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace 
o existenci 
odvodnění 

Informace 
o existenci 

staveb 
k ochraně 

pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 3 
odst, 1 písm, 

g) 

po
zn

ám
ka

 

I. II. III. IV. V. 

v platném ÚP 
/ 

po spol. jednání 
převedeno do územní 

rezervy (R5) 

P3 SV 1.9950 1.0584 1.0584 0 0 0 0 0,8400 ne ne ne  na rekultivaci počítáno 
cca 600m2 zahrad na 1 

RD 
/ 

upraveno po společném 
jednání 

SV Celkem 7.5400 6.6034 1.0584 1.0190 0 4,5260 0 0      

Z4 ZZ 0.1553 0.1553 0 0.1553 0 0 0 0 ne ne ne  odsouhlaseno jako 
plocha N3A pro bydlení 

/ 
upraveno po společném 

jednání 

ZZ Celkem 0.1553 0.1553 0 0.1553 0 0 0 0      

Z17 DX 0.9623 0.1450 0.0850 0.0600 0 0 0 0 ne ne ne  / 
nově vymezeno 

po společném jednání  

DX Celkem 0.9623 0.1450 0.0850 0.0600 0 0 0 0      

Celkový součet 13,5229 9,9205 2,4147 1,3012 0 1,3012 0 0      
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PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Výměra 
plochy (ha) 

Souhrn výměry 
záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb 

k ochraně 
pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 3 
odst, 1 písm, 

g) 

po
zn

ám
ka

 

/ 
úp

ra
vy

 p
o 

sp
ol

eč
né

m
 

je
dn

án
í 

I. II. III. IV. V. 

K3 MNp 0,5573 0,4805 0 0 0 0,4805 0 0 ne ne ne  
/ vymezeno 

po společném jednání 

 

PLOCHY ZMĚN V KRAJINĚ NAVRŽENÉ PRO ÚSES 
 

Označení 
plochy / 
koridoru 

Navržené 
využití 

Výměra 
plochy (ha) 

Souhrn výměry 
záboru (ha) 

Výměra záboru podle tříd ochrany (ha) 
Odhad výměry 

záboru, na které 
bude provedena 
rekultivace na 

zemědělskou půdu 

Informace o 
existenci 
závlah 

Informace o 
existenci 

odvodnění 

Informace o 
existenci staveb 

k ochraně 
pozemku před 
erozní činností 

vody 

Informace 
podle 

ustanovení 3 
odst, 1 písm, 

g) 

po
zn

ám
ka

 

/ 
úp

ra
vy

 p
o 

sp
ol

eč
né

m
 

je
dn

án
í 

I. II. III. IV. V. 

K1 MNp 0.1103 0.1103 0 0 0 0.1103 0 0 ne ne ne  
v platném ÚP pro lokální 

biocentrum 

K2 MNp 2.3131 2.31310 0 0.5219 1,7175 0.0736 0 0 ne ne ne  
v platném ÚP pro lokální 

biocentrum 
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E)3 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Navrhované řešení ÚP nemá dopad do ploch PUPFL. 

F) VÝČET ÚPRAV NÁVRHU ÚP PROVEDENÝCH NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ 
SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ PODLE § 50 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Po společném jednání byl návrh ÚP upraven následovně: 

1. zmenšen byl rozsah lokality Z1-OK o plochu v ochranném pásmu pro státní památkovou rezervaci Plže 
v obci Petrov dle požadavku Ministerstva kultury. Část plochy v OP VPR byla změněna na lok. K3 – plochy 
smíšené nezastavěného území přírodní MNp. Do podmínek pro lok. Z1 byly zahrnuty podmínky stanovené MK. 

Do výkresu širších vztahů byla dle požadavku MK zapracována památková rezervace s ochranným pásmem 
a území s archeologickými nálezy. 

2. doplněny byly aktuální podmínky Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu. 

3. dle požadavků obce Petrov byl upraven výčet veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 
opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 
k pozemkům a stavbám vyvlastnit (kap. G). Kapitola H) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných 
prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, 
parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona 
byla upravena, VPS nejsou vymezeny. 

4. dle požadavku občanů bylo upraveno vymezení pozemků p.č. 1401/96, 1401/79 a 1401/97 ve výrobní 
zóně jako plochy s rozdílným způsobem využití plochy smíšené výrobní – HS. 

5. dle požadavku obce bylo upraveno vymezení pozemků parc. č. 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 697/4, 697/5 
a 697/6 jako plochy technické infrastruktury – nakládání s odpady TO“ u železničního přejezdu. 

6. opraveno bylo označení silnice III. třídy č. 4264 (původně chybně 4254) procházející řešeným územím 
obce Petrov. 

7. dle požadavku občana bylo upraveno vymezení pozemků parc. č. 1274/2, 1274/56 a 1274/83 na zeleň 
zahrad - ZZ a jejich zařazení do zastavěného území. 

8. dle požadavku obce a občanů byla rozšířena plocha přestavby P3 v rozsahu předložené urbanistické 
studie 

9. dle požadavku obce byly doplněny plochy Z15 a Z16 pro veřejná prostranství s převahou zpevněných 
ploch - PP pro obsluhu lokalit pro bydlení Z9 a Z10 jako veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou 
infrastrukturu. 

10. dle požadavku Ministerstva kultury byla doplněna v odůvodnění kapitola C)5.4 Komplexní zdůvodnění 
vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. 

11. dle výsledků projednání byla vyřazena protipovodňová hráz (koridor CNU-V1) v lokalitě luční trati 
Rohořné severně od Baťova kanálu. 

12. dle požadavku Ministerstva kultury byly v areálu státní památkové rezervace Plže změněny ploch 
veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch – PP na veřejná prostranství specifická v památkové 
rezervaci Plže – PX. 

13. dle požadavku pořizovatele byly změněny pozemky parc. č. 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 697/4, 697/5 
a 697/6 za Kapličkou, plochy z PP na DX (účelová komunikace v nezastavěném území). 

14. dle pokynu pořizovatele byla na základě připomínky OŽP MěÚ Hodonín změněna plocha v LBC Pod 
Petrovem z navrhovaného využití území MNz (plochy smíšené nezastavěného území zemědělské) na MNp 
(plochy smíšené nezastavěného území přírodní). 
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15. dle požadavku OŽP MěÚ Hodonín byly pozemky v lokalitě za zastavitelnou plochou Z10 stejně jako 
pozemky v lokalitě Dolní Rubanice – Kúty převedeny z navrhovaného využití území MNz (plochy smíšené 
nezastavěného území zemědělské) na MNp (plochy smíšené nezastavěného území přírodní). 

16. dle požadavku obce byla navržena plocha Z17, plocha pro výstavbu účelové komunikace. 

17. dle výsledků projednání byly doplněny a upraveny plochy záboru ZPF a upravena kapitola E) 
Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené 
k plnění funkcí lesa. 

18. dle požadavku obce byla zastavitelná plocha Z11 převedena do územních rezerv (plocha R5). 

19. dle požadavků MK bylo do kulturních a architektonických hodnot území doplněno ochranné pásmo státní 
památkové rezervace Plže. Kapitoly B)2.1 a C)5.1 odůvodnění byly na základě požadavku MK doplněny o popis 
charakteru a struktury zástavby obce a státní památkové rezervace Plže s okolím. 

20. dle požadavku MK byly upraveny podrobné podmínky využití ploch Z2, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, P1, 
P6, P7 a R4, a dále byly upraveny podmínky využití ploch RX (plochy rekreace – rekreace, kulturně historické 
areály). 

21. dle požadavků obce a občanů bylo zrušeno vymezení veřejně prospěšného opatření VU1. 

22. na základě požadavků pořizovatele došlo k úpravě záznamu o účinnosti, k doplnění podkapitoly 
s použitými pojmy do výroku ÚP, k upravení podrobných podmínek využití plochy Z7, k doplnění vymezení 
inženýrských sítí a k vymezení plochy P5 jakožto veřejně prospěšné stavby. 

23. dle požadavků obce a pořizovatele byly všechny zastavitelné plochy určené k zajištění dopravní 
a technické obslužnosti navrhovaných ploch pro bydlení vymezeny jakožto veřejně prospěšné stavby, přičemž 
byly upraveny podrobné podmínky pro jejich využití. 

G) ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLATNĚNÝCH K UPRAVENÉMU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV 

Níže uvedená podání byla vyhodnocena pořizovatelem jako námitka splňující podmínky 

stanovené v § 52 stavebního zákona, podle kterého mohou námitky proti návrhu územního 

plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor 

a zástupce veřejnosti, a to nejpozději 7 dnů ode dne veřejného projednání. Námitka musí být 

odůvodněná a současně musí být uvedeny údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená 

práva a dále vymezeno území námitkou dotčené. 

 

Poř. č. 

podání 
Název subjektu 

1. Ing. Ladislav K. a Ing. Veronika K. 

2. Sdružení advokátů Palíková  Palík 

 

Další námitky ostatních účastníků řízení nebyly uplatněny, resp. byly doručeny po uplynutí zákonné 

lhůty a ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona se k nim nepřihlíží. 

Ostatní podání, která neobsahovala předepsané náležitosti „námitky“, pořizovatel posuzoval 

a vyhodnotil jako „připomínky“. 
 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

1. 18.03.2022 
Ing. Ladislav K. a Ing. Veronika K. 

Petrov 

/ 

17.03.2022 

 

Veřejnou vyhláškou ze dne 04.02.2021, sp. zn.: sp. zn.: MUHO 7395/2012 ORM, č.j. MUHOCJ 9591/2022 ORM bylo 

oznámeno zahájení projednávání návrhu Územního plánu Petrov a současně Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území (dále také „územní plán“). 
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K návrhu územního plánu podáváme v zákonné lhůtě námitky proti navrhovanému stavu plochy K1 – LBC Pod Petrovem. 

V rámci námitky žádáme následující: 

 

Námitka Rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí o námitce 

01 

Zrušení LBC Pod Petrovem na pozemku parc. 

č. 1288/20 v rámci katastrálního území Petrov 

u Hodonína a jeho přesunutí na jiné vhodné 

místo v rámci katastrálního území obce 

Petrov. V rámci aktuálního návrhu územního 

plánu obce Petrov dochází pouze 

k částečnému zrušení LBC Pod Petrovem 

v rámci stávající lokality při soutoku 

Radějovky a Baťova kanálu. 

 

LBC Pod Petrovem již řadu let neplní svou 

funkci, a to od doby, kdy byla v rámci dané 

lokality (Prúda) zahájena výstavba rodinných 

domů. S ohledem na tuto skutečnost postrádá 

význam udržovat LBC Pod Petrovem 

ve stávající lokalitě při soutoku Radějovky 

a Baťova kanálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBC Pod Petrovem není součástí biokoridoru 

nadregionálního ani regionálního významu 

a dále také není součástí lokality soustavy 

Natura 2000. jedná se pouze o lokální 

biocentrum určené obcí Petrov. Argument, 

že „tato zóna je historicky lokalizována 

na dané místo“ není možné akceptovat, 

a to s ohledem na aktuální stav dané lokality, 

který již řadu let neodpovídá historickému 

stavu s funkcí biocentra. 

 

LBC Pod Petrovem již delší dobu neplní svou 

funkci, a to i s ohledem na cestovní ruch, 

který v posledních letech vzrůstá jak v rámci 

plavby po Baťově kanále (jedná se o desítky 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Vyhodnocení námitky nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

Podatel námitky uplatnil v rámci společného 

jednání v totožné věci připomínku, která nebyla 

vyhodnocena kladně s dopadem na úpravu návrhu 

pro veřejné projednání. Proto byl pro veřejné 

projednání předložen návrh předmětné lokality 

v nezměněné podobě. Podatel k návrhu ÚP 

pro veřejné projednání nyní uplatnil v téže věci 

námitku. Námitce nelze vyhovět z těchto důvodů: 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí podobu předmětné lokality 

a po konzultaci s Městským úřadem Hodonín, 

odborem životního prostředí (jakožto věcně 

a místně příslušným orgánem ochrany přírody) 

navrhnul umístění a parametry LBC Pod Petrovem. 

Návrh místního ÚSES vychází z nadregionálního 

a regionálního systému ekologické stability, 

z přírodních podmínek řešeného území, z již 

vypracovaných generelů ostatních obcí 

a ze zpracovaného plánu místního ÚSES v CHKO 

Bílé Karpaty (firma Low a spol. 1997) a okresního 

generelu Hodonín z r. 2002 – navrhované umístění 

tudíž respektuje historické vymezení prvku 

místního ÚSES a je v souladu s dlouhodobou 

koncepcí uspořádání krajiny v dotčeném území. 

V rámci fáze společného jednání se příslušné 

dotčené orgány ochrany přírody jasně vyjádřily 

za ponechání stávajícího umístění LBC, přičemž 

nebyly rozporovány navrhované parametry 

biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

vyplynul požadavek na potvrzení vymezení LBC 

Pod Petrovem v cenné lokalitě na soutoku 

Radějovky a Baťova kanálu. Přesunutí skladebného 

prvku ÚSES na základě narušení jeho funkčnosti 

nerespektováním stanovených podmínek 

pro využití území ze strany vlastníků pozemků 

či odporu vlastníků pozemků proti umístění prvku 

by do budoucna založilo nebezpečný precedens. 

S odkazem na výše uvedené zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn. 

 

 

 

 

V rámci fáze společného jednání o návrhu ÚP 

Petrov se k navrhované podobě LBC Pod Petrovem 

vyjádřily příslušné dotčené orgány ochrany 

přírody, které trvaly na navrhovaném umístění 

biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

vyplynul požadavek na potvrzení vymezení LBC 

Pod Petrovem v cenné lokalitě na soutoku 

Radějovky a Baťova kanálu. 

LBC Pod Petrovem nebylo vymezeno obcí Petrov, 

za vymezení a hodnocení místního ÚSES 

zodpovídá příslušný orgán ochrany přírody. 

Obec Petrov projevila zájem o přesun LBC 

Pod Petrovem do jiné lokality, avšak dotčené 

orgány na úseku ochrany přírody trvají 
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lodí proplouvajících denně danou lokalitou), 

tak také v souvislosti s intenzivní 

cykloturistikou po březích Baťova kanálu 

(jedná se o stovky až tisíce cyklistů 

projíždějících denně danou lokalitou). 

 

Po dokončení stavby rodinných domů 

na pozemcích s parcelními čísly 1288/25, 

1288/2 a 1288/1 se stane LBC Pod Petrovem 

uzavřenou lokalitou, přičemž při současném 

zohlednění intenzivního cestovního ruchu 

na Baťově kanále včetně obou břehů bude 

evidování této lokality jako lokálního 

biocentra nadále zcela postrádat smysl. 

V rámci katastrálního území obce Petrov by 

zcela jistě bylo možné identifikovat jiné 

vhodnější lokality pro splnění prvků 

lokálního biocentra (např. pozemky 

na druhém břehu potoku Radějovka). 

 

V rámci SEA hodnocení k návrhu ÚP Petrov 

ze dne 16.05.2021 je uvedeno, že lokální 

biocentrum je pouze částečně funkční, 

částečně existující. I z toho důvodu by bylo 

vhodné přesunout LBC Pod Petrovem na jiné 

vhodné místo v rámci katastrálního území 

obce Petrov, v rámci kterého bude lokální 

biocentrum plně funkční a plně existující. 

V rámci stávajícího LBC Pod Petrovem to již 

s ohledem na aktuální stav této lokality 

nebude možné. 

 

 

Zachování LBC Pod Petrovem v lokalitě dle 

nového územního plánu obce Petrov 

by představovalo poškození zájmů majitelů 

dotčených nemovitostí, jelikož následné 

související odstranění stávajícího oplocení 

dotčených pozemků by pro jejich majitele 

znamenalo narušení záměrů na výsadbu 

či udržování keřů a ovocných stromů v rámci 

plotem uzavřených nemovitostí. 

Oplocení těchto nemovitostí má svůj logický 

význam – ochrana nemovitostí před pohybem 

cizích osob a s tím spojenými nežádoucími 

projevy poškozování cizí věci či vandalství 

a krádeže. 

na navrhovaném umístění, což potvrdily také 

závěry ze zpracovaného Hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí (SEA hodnocení). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětná plocha s rozdílným způsobem využití 

v krajině K1 není určena k bydlení ani k činnostem 

s bydlením souvisejícím, což je v souladu 

se stávajícím vymezením plochy v doposud 

platném ÚPO Petrov.  

K oplocení předmětných pozemků došlo i přes 

okolnost, že řešené biocentrum je zde vymezeno 

i v platném ÚPO Petrov a budování oplocení 

jakožto staveb s bydlením souvisejících je zde 

tudíž i dle v současnosti platného územního plánu 

nepřípustné. 

 

02 

Změna účelu pozemku parc. č. 1288/20 

na „Plocha smíšená obytná – venkovská“ 

stejně jako v případě pozemků parc. č. 

1288/5, 1288/3, 1288/17 a 1288/4, které jsou 

v rámci aktuálně platného územního plánu 

rovněž součástí LBC Pod Petrovem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Vyhodnocení námitky nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

Podatel námitky uplatnil v rámci společného 

jednání v totožné věci připomínku, která nebyla 

vyhodnocena kladně s dopadem na úpravu návrhu 

pro veřejné projednání. Proto byl pro veřejné 

projednání předložen návrh předmětné lokality 

v nezměněné podobě. Podatel k návrhu ÚP 

pro veřejné projednání nyní uplatnil v téže věci 

námitku. Námitce nelze vyhovět z těchto důvodů: 

 

Z § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů vyplývá, že se plochy 

biocenter vymezují jako plochy přírodní. 
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V rámci nové podoby územního plánu obce 

Petrov již není vzhledem k původnímu stavu 

uvažováno s lokalizací LBC Pod Petrovem 

na pozemcích s parcelními čísly 1288/5, 

1288/3, 1288/17 a 1288/4, přičemž LBC 

Pod Petrovem je v rámci nového územního 

plánu obce Petrov lokalizováno pouze 

na pozemcích s parcelními čísly 1288/25, 

1288/2, 1288/20 a 1288/1. Tato skutečnost 

je naprosto nepochopitelná a to i vzhledem 

ke skutečnosti, že v rámci Žádosti o přesun 

doručené zástupcům obce Petrov požadovali 

majitelé všech dotčených pozemků přesun 

LBC Pod Petrovem na jinou vhodnou lokalitu 

v rámci katastrálního území obce Petrov, 

což také všichni majitelé dotčených pozemků 

stvrdili svým podpisem. Zrušení lokalizace 

LBC Pod Petrovem se tak dotklo pouze části 

dotčených pozemků (konkrétně pozemky 

parc. č. 1288/5, 1288/3, 1288/17 a 1288/4), 

přičemž pro pozemky s p.č. 1288/25, 1288/2, 

1288/20 a 1288/1 již obec Petrov zrušení 

LBC Pod Petrovem nenavrhuje v rámci 

nového územního plánu obce Petrov. 

Odůvodnění, že nová navrhovaná podoba 

LBC Pod Petrovem je jakýmsi 

„kompromisem“ při stanovení jeho nové 

podoby, je pro nás naprosto nepochopitelné 

a nepřijatelné. Za prvé netušíme, kdo 

dojednal takový kompromis, a za druhé 

nemáme ponětí o tom, proč náš pozemek p.č. 

1288/20 v rámci nové podoby LBC 

Pod Petrovem zůstal a jiné pozemky 

(konkrétně pozemky parc. č. 1288/5, 1288/3, 

1288/17 a 1288/4) z něj byly nově vyjmuty. 

Dle našeho názoru tímto postupem došlo 

k porušení práva na rovné zacházení 

a současně k porušení zásady nediskriminace, 

neboť vlastnické právo všech je rovné 

a nezáleží na tom, kdo je vlastníkem 

konkrétního pozemku. princip rovnosti by tak 

měl uplatňován i při přijímání územního 

plánu. K tomu však nedošlo, jelikož pozemky 

s p.č. 1288/5, 1288/3, 1288/17 a 1288/4 jsou 

nově z LBC Pod Petrovem vyjmuty, zatímco 

pozemky s p.č. 1288/25, 1288/2, 1288/20 

a 1288/1 jsou v LBC Pod Petrovem i nadále 

ponechány. Důvod uplatnění tohoto 

diskriminačního postupu nám však není 

zřejmý. Tímto diskriminačním a nerovným 

přístupem bylo značně omezeno vlastnické 

právo, neboť pozemek s p.č. 1288/20 nebude 

možné řádně uzavřít (oplotit) za účelem 

provozování běžné zahrádkářské činnosti. 

V rámci fáze společného jednání o návrhu ÚP 

Petrov se k navrhované podobě LBC Pod Petrovem 

vyjádřily příslušné dotčené orgány ochrany 

přírody, které trvaly na navrhovaném umístění 

biocentra, přičemž nebyly rozporovány navrhované 

parametry biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení) vyplynul požadavek na potvrzení 

vymezení LBC Pod Petrovem v cenné lokalitě 

na soutoku Radějovky a Baťova kanálu.  

 

 

 

 

 

 

Obec Petrov projevila zájem o přesun LBC 

Pod Petrovem do jiné lokality, avšak dotčené 

orgány na úseku ochrany přírody trvají 

na navrhovaném umístění, což potvrdily také 

závěry ze zpracovaného Hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí (SEA hodnocení). 

 

 

Navrhované umístění a parametry předmětného 

prvku soustavy místního ÚSES byly stanoveny 

s ohledem na předmět ochrany v dotčeném 

biocentru a vycházelo ze zpracovaného Hodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení), přičemž byly prokonzultovány 

s příslušnými dotčenými orgány na úseku ochrany 

přírody a krajiny (Městský úřad Hodonín, odbor 

životního prostředí a Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor životního prostředí). 

 

Poř. č. 

podání 
Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu Čj.  

ze dne 

2. 23.03.2022 Sdružení advokátů Palíková  Palík  

Husova 16, 602 00 Brno 
/ 

22.03.2022 

 

 
Námitka Rozhodnutí Odůvodnění rozhodnutí o námitce 

Josef a Milada M., Jan M., Marie V., Pavel V., Ing. Ladislav K. a Ing. Veronika K., jakožto vlastníci předmětných pozemků 

v k.ú. Petrov u Hodonína, jsou na základě přiložených plných mocí zastoupeni Mgr. Tomášem Palíkem. Vlastnictví 

předmětných pozemků bylo prokázáno přiloženými dokumenty, v nichž jsou uvedeny údaje podle katastru nemovitostí 
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dokladující dotčená práva. 

 

Veřejnou vyhláškou ze dne 04.02.2021, sp.zn.: sp. zn.: MUHO 7395/2012 ORM, č.j. MUHOCJ 9591/2022 ORM bylo 

oznámeno zahájení projednávání návrhu Územního plánu Petrov a současně Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území (dále jen „územní plán“).  

 

K návrhu Územního plánu Petrov a současně Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „územní plán“) 

podáváme v zákonné lhůtě námitky, které odůvodňujeme takto: 

01 

Využíváme tohoto práva a vznášíme námitky, 

a to ke změně zařazení shora uvedených 

pozemků tak, že pozemky p.č. 1329/179, 

1329/174, 1329/173, 1329/165, 1329/164, 

1329/166, 1329/167, 1329/170, 1329/171, 

316/2, 1329/172, 1329/160, 1329/159, 

1329/157, 1329/150, 1329/149, 1329/148, 

1329/146, 1329/140, 1329/131, 1329/127, 

1329/126, 1329/122, 1329/118, 1329/113, 

1329/110, 1329/104, 1329/98, 1329/94, 

1329/91, 1329/90 a 1329/87 změnily zařazení 

z obytné zóny do rezerv. 

 

Proti takové změně směřují naše námitky a 

trváme na tom, aby byl zachován charakter 

shora uvedených pozemků ve smyslu znění 2. 

změny Územního plánu obce ke dni 

28.7.2021. Ani s jedním z tohoto 

nesouhlasíme a žádáme, aby z níže 

uvedených důvodů zůstal charakter shora 

uvedených pozemků zachován v podobě, jak 

je ve znění 2. změny Územního plánu obce ke 

dni 28.7.2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení námitky nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

Podatel námitky uplatnil v rámci společného 

jednání v totožné věci připomínku, která nebyla 

vyhodnocena kladně s dopadem na úpravu návrhu 

pro veřejné projednání. Proto byl pro veřejné 

projednání předložen návrh předmětné lokality 

v nezměněné podobě. Podatel k návrhu ÚP 

pro veřejné projednání nyní uplatnil v téže věci 

námitku. Námitce nelze vyhovět z těchto důvodů: 

 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezené zastavitelné plochy 3A – Br a 1.04a – 

Br určené pro bydlení v rodinných domech 

(předmětné pozemky parc. č. 1329/179, 1329/174, 

1329/173, 1329/165, 1329/164, 1329/166, 

1329/167, 1329/170, 1329/171, 1329/172, 

1329/160, 1329/159, 1329/157, 1329/150, 

1329/149, 1329/148, 1329/146, 1329/140, 

1329/131, 1329/127, 1329/126, 1329/122, 

1329/118, 1329/113 a 1329/110) převést 

do územní rezervy R1. Důvodem je především 

problematická dopravní a technická obslužnost 

lokality, kdy do předmětné lokality není dopravní 

ani technická infrastruktura přivedena, přičemž 

je zajištění dopravní a technické obslužnosti území 

ze strany obce podmíněna vypořádáním 

vlastnických práv ve vymezené zastavitelné ploše 

Z3. Z návrhu ÚP Petrov vyplývá, že pro plochy 

územních rezerv R1 a R5, kde je problém 

s napojením na nadřazené komunikace, bude 

potřeba vypracovat projekt řešící dopravní obsluhu 

těchto budoucích rozvojových ploch. Je nutno 

napojit poměrně rozsáhlé lokality ve dvou bodech, 

a to vjezdem s odbočením vpravo z ulice 

k Přístavu Petrov, podél plochy přestavby P5 

a úpravu veřejného prostranství Z3. V řešeném 

areálu zástavby budou komunikace obousměrné, 

nejlépe ve funkční podskupině D1 s minimálním 

uličním prostorem šířky 8 m, jako komunikace 

obousměrné, nebo i jednosměrné se smíšeným 

provozem motorových vozidel, cyklistů a pěších 

účastníků dopravy. Pro připojení na nynější I/55 

bude nutno lokalitu připojit novou místní 

komunikací, jejíž polohu bude možno najít v době 

otevření lokality R1. Rezervu obytné výstavby R1 

bude možno řešit v souvislosti s napojením 

na nynější silnici I/55 a to dvoupruhovou 

obousměrnou místní komunikací. Komplikované 

bude rovněž řešení technické obslužnosti 

předmětného území, a to mimo jiné z důvodu 

výškové disproporce v lokalitě znesnadňující 

napojení na stávající vodovodní a kanalizační 

řady. S odkazem na výše uvedené zůstane návrh 

ÚP v tomto ohledu beze změn. 
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Pokud se obec rozhodne změnit územní plán 

v neprospěch vlastníka, je pravděpodobné, že 

nastanou dvě situace: buď dojde na soudní 

spor o územní plán, nebo přípis či návštěva 

obecního úřadu, ve kterém vlastník obci sdělí, 

že bude požadovat náhradu škody za 

zmařenou investici ve výši desítek milionů 

korun. Jak to bude v této věci je pouze na 

obci. 

 

Předmětný pozemek parc. č. 316/2 je dle návrhu 

ÚP součástí zastavitelné plochy Z3 určené 

pro veřejné prostranství, zde tudíž nedochází 

k žádné změně oproti doposud platnému ÚPO, 

ve kterém je pozemek součástí zastavitelné plochy 

3C-Uo určené rovněž pro veřejné prostranství. 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezenou zastavitelnou plochu 1.03a – Br 

určenou pro bydlení v rodinných domech 

(předmětné pozemky parc. č. 1329/104, 1329/98, 

1329/94, 1329/91 a 1329/90) převést do územní 

rezervy R2. K tomuto rozhodnutí dospěl vzhledem 

k hlukovému zatížení a silné intenzitě dopravy 

v dotčené lokalitě, přičemž konstatoval, 

že možnost realizace obytných domů a zejména 

jejich dopravní připojení na I/55 jsou v současném 

stavu dopravy obcí nereálné. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje 

– územní pracoviště Hodonín vyjádřila ve svém 

stanovisku i v rámci konzultace na společném 

jednání podporu navrhovanému řešení předmětné 

lokality. S odkazem na výše uvedené zůstane 

návrh ÚP v tomto ohledu beze změn. 

 

Předmětný pozemek parc. č. 1329/87 je dle návrhu 

ÚP součástí nezastavěného území, stabilizované 

plochy AP určené pro zemědělské využití, zde 

tudíž nedochází k žádné změně oproti doposud 

platnému ÚPO, ve kterém je pozemek součástí 

nezastavěného území, stabilizované plochy 

Po určené rovněž pro zemědělské využití. 

 

Pokud vznikla vlastníkovi pozemku prokazatelná 

majetková újma v důsledku zrušení určení 

pozemku k zastavění, která byla způsobená 

změnou územního plánu či vydáním nového 

územního plánu, náleží mu dle § 102 odst. 3 

stavebního zákona náhrada za změnu v území jen 

v případě, že k uvedenému zrušení došlo do 5 let 

od nabytí účinnosti územního plánu či jeho 

změny, která zastavění dotčeného pozemku 

umožnila. V současnosti platný ÚPO Petrov byl 

vydán zastupitelstvem obce dne 30.06.2005 

s účinností od 19.07.2005, Změna č. 1 ÚPO byla 

vydaná zastupitelstvem obce dne 01.04.2010 

s účinností od 26.04.2010, Změna č. 2 ÚPO byla 

vydaná zastupitelstvem obce dne 28.07.2011 

s účinností od 22.08.2011. Z výše zmíněného 

vyplývá, že předmětným vlastníkům pozemků 

vydáním nového ÚP Petrov zákonný nárok 

na náhradu za změnu v území nevznikne. 

K problematice vymezení územní rezervy R1 

pořizovatel podotýká, že návrh ÚP Petrov počítá 

s využitím předmětné lokality pro bydlení (proto 

zařazení do územní rezervy), nejdříve je ale třeba 

vyřešit zmíněné problémy v současnosti 

znemožňující zastavitelnost území. Nejpozději 

do 4 let od vydání nového ÚP musí být dle zákona 

zpracována Zpráva o uplatňování ÚP v uplynulém 

období, v rámci které proběhne revize podmínek 

v území a znovu dojde k prověření možnosti 

zastavitelnosti předmětné územní rezervy. 
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02 Pozemky p.č. 1288/1, 1288/2, 1288/20, 

1288/25 a 1288/35 změnily charakter jen 

částečně, na jeho většinové části zůstává 

lokální biocentrum (dále jen „LBC“), LBC 

Pod Petrovem – Lokální biocentrum a MNz – 

plochy smíšené nezastavitelného území – 

zemědělství extenzivní a plocha s možností 

vyvlastnění. S tímto nemůžeme souhlasit. 

Z těchto pozemků trváme na odstranění LBC 

a MNz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důvod k námitkám je jasný – tato část obce je 

určena k bydlení a pod označením LBC ji k 

běžnému bydlení nelze využít. V místě, kde 

jsou rodinné domky a místa pro jejich stavbu 

naprosto nesmyslné a odporující jedné z 

hlavních zásad obecního zřízení, kdy takový 

správní celek se má primárně starat o 

spokojený život svých obyvatel, a ne jim 

bydlení v obci znepříjemňovat. 

 

V platném územním plánu je zakresleno LBC 

a EK – krajinná zeleň, která již mnoho let 

neplní svoji funkci. LBC neplní svou funkci, 

kterou má plnit na daném místě, nikdy 

neplnilo a ani nikdy plnit nebude, pokud 

budou pozemky ve vlastnictví občanů. Vždy 

to byla pouze zemědělská pole, která se 

pravidelně obhospodařovala. Až s postupnou 

výstavbou, která začala asi v roce 2012 se 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení námitky nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

Podatel námitky uplatnil v rámci společného 

jednání v totožné věci připomínku, která nebyla 

vyhodnocena kladně s dopadem na úpravu návrhu 

pro veřejné projednání. Proto byl pro veřejné 

projednání předložen návrh předmětné lokality 

v nezměněné podobě. Podatel k návrhu ÚP 

pro veřejné projednání nyní uplatnil v téže věci 

námitku. Námitce nelze vyhovět z těchto důvodů: 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí podobu předmětné lokality 

a po konzultaci s Městským úřadem Hodonín, 

odborem životního prostředí (jakožto věcně 

a místně příslušným orgánem ochrany přírody) 

navrhnul umístění a parametry LBC Pod 

Petrovem. Návrh místního ÚSES vychází 

z nadregionálního a regionálního systému 

ekologické stability, z přírodních podmínek 

řešeného území, z již vypracovaných generelů 

ostatních obcí a ze zpracovaného plánu místního 

ÚSES v CHKO Bílé Karpaty (firma Low a spol. 

1997) a okresního generelu Hodonín z r. 2002 – 

navrhované umístění tudíž respektuje historické 

vymezení prvku místního ÚSES a je v souladu 

s dlouhodobou koncepcí uspořádání krajiny 

v dotčeném území. V rámci fáze společného 

jednání se příslušné dotčené orgány ochrany 

přírody jasně vyjádřily pro ponechání stávajícího 

umístění LBC, přičemž nebyly rozporovány 

navrhované parametry biocentra. Ze zpracovaného 

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení) vyplynul požadavek 

na potvrzení vymezení LBC Pod Petrovem 

v cenné lokalitě na soutoku Radějovky a Baťova 

kanálu. Přesunutím skladebného prvku ÚSES 

na základě narušení jeho funkčnosti 

nerespektováním stanovených podmínek 

pro využití území ze strany vlastníků pozemků 

či odporu vlastníků pozemků proti umístění prvku 

by do budoucna založilo nebezpečný precedens. 

S odkazem na výše uvedené zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn. 

 

 

 

Předmětná plocha s rozdílným způsobem využití 

v krajině K1 není určena k bydlení ani 

k činnostem s bydlením souvisejícím, což 

je v souladu se stávajícím vymezením plochy 

v doposud platném ÚPO Petrov. 
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zemědělské hospodaření postupně ukončilo a 

o pozemky se začali starat vlastníci pozemků 

na kterých mají postavené domy, nebo 

zahrádky. 

 

Majitelé pozemků, občané, nejsou schopni na 

svých parcelách vybudovat funkční prostředí, 

a ani to není v jejich zájmu. 

 

Nejmenší rozloha LBC musí být 3 hektary, 

proto by LBC bylo vhodné přesunou na 

pozemky ve vlastnictví státu, nebo obce, na 

kterých je reálné vybudovat skutečně funkční 

prostředí. 

Na pozemku p.č. 1288/1 – orná půda byl v 

době prezentace prvního návrhu nového ÚP 

byl o výměře 9.573 m2. V současné době po 

zbudování vodní plochy (zasakovací nádrže 

na dešťovou vodu) zapsané na totožném listu 

vlastnictví jako parcela č. 1288/35 o výměře 

964 m2, se zmenšila výměra orné půdy 

původního pozemku na 8.609 m2. V 

navrhovaném ÚP je LBC Pod Petrovem o 

minimální velikosti 3 ha. Po odpočtu vodní 

plochy minimální velikosti nedosahuje. 

 

Navrhujeme LBC přesunou na pozemky 

parcela č.: 2092/1 (část) - Baťův kanál, 

povodí Moravy, 1286 - vodní tok Radějovka, 

povodí Moravy, 1274/1 - vlastník ČR, 

1274/26 (část) - obec Petrov, 1274/52 - obec 

Petrov, 1274/53 - vlastník ČR. Celková 

výměra by byla cca 4,5 hektaru. Zároveň 

bude splněna vhodnost umístění z hlediska 

virtuální bio cesty, neboť se v těchto místech 

stékají dva vodní toky. 

 

LBC je také nakresleno přes Baťův kanál i 

jeho druhou stranu hráze (Baťův kanál je 

uměle vybudovaný kanál, který dříve sloužil 

pro přepravu uhlí po vodě ze Sudoměřic do 

Otrokovic). Dnes se jedná o turistickou 

atrakci s tisíci turisty ročně, kteří projíždějí, 

křižují přes nefungující LBC na kolech a 

lodích, kde je na druhé straně hráze je 

vybudovaná cyklostezka a v korytě Baťova 

kanálu je vedena lodní doprava.  

 

Z navrhovaného územního plánu se podává, 

že obci s rozšířenou působností, jejímu 

odboru životního prostředí a v návaznosti na 

něm i stavebnímu úřadu, vadí občany 

postavené ploty, které jsou v tomhle území. 

Občané si pouze chrání své pozemky, na 

kterých vznikla lokalita určená k bydlení, 

řada rodinných domů se zahradami. 

Samozřejmostí v tomto případě bývá oplocení 

pozemku a jeho využívání v celé míře. 

Dalším důvodem, proč by měly být oplocené, 

je již zmíněný velký nápor turistů, kteří 

navštěvují Baťův kanál. Je logické, že občané 

obce nechtějí mít na svém pozemku 

zaparkované karavany, ohniště a hlučící 

skupiny lidí, kteří po sobě zanechají pouze 

hromady odpadků, což nelze zařadit jako 

funkční biocentrum (LBC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci fáze společného jednání o návrhu ÚP 

Petrov se k navrhované podobě LBC Pod 

Petrovem vyjádřily příslušné dotčené orgány 

ochrany přírody, přičemž nebyly rozporovány 

navrhované parametry biocentra. Podoba 

vymezení biocentra byla projektantem 

konzultována také se zpracovatelem Hodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení), který parametry předmětného 

prvku místního ÚSES rovněž nerozporoval. 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Petrov projevila zájem o přesun LBC Pod 

Petrovem do zmíněné lokality, avšak dotčené 

orgány na úseku ochrany přírody trvají 

na navrhovaném umístění, což potvrdily také 

závěry ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení).  

Přesunutím skladebného prvku místního ÚSES 

by došlo k zatížení jiných vlastníků pozemků, 

přičemž současné umístění biocentra a z toho 

vyplývající zatížení vlastníků dotčených pozemků 

je dlouhodobé a stabilní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětná plocha s rozdílným způsobem využití 

v krajině K1 není určena k bydlení 

ani k činnostem s bydlením souvisejícím, což 

je v souladu se stávajícím vymezením plochy 

v doposud platném ÚPO Petrov. K oplocení 

předmětných pozemků došlo i přes okolnost, 

že řešené biocentrum je zde vymezeno i v platném 

ÚPO Petrov a budování oplocení jakožto staveb 

s bydlením souvisejících je zde tudíž i dle 

v současnosti platného územního plánu 

nepřípustné. 
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Dále se jeví jako dost zarážející navrhovaný 

posun LBC pouze za hranici pozemku 

manželů Zezulových (pozemek p.č. 1288/5), 

když o posun LBC žádali společně všichni 

majitelé pozemků dotčených aktuální 

podobou LBC. Zarážející je to i s ohledem na 

skutečnost, že paní Ing. Simona Zezulová 

pracuje jako referent na Odboru životního 

prostředí MěÚ Hodonín, přičemž daný odbor 

se vyjadřuje k možným posunům LBC. Jak je 

tedy možné, že lze posunout LBC právě za 

oplocení pozemku p.č. 1288/5, a není možné 

jej posunout dále, mimo zónu určenou k 

bydlení a umožnit tím standartní využití 

zahrad ostatních občanů? 

 

Pokud se obec rozhodne změnit územní plán 

v neprospěch vlastníka, je pravděpodobné, že 

nastanou dvě situace: buď dojde na soudní 

spor o územní plán, nebo přípis či návštěva 

obecního úřadu, ve kterém vlastník obci sdělí, 

že bude požadovat náhradu škody za 

zmařenou investici ve výši desítek milionů 

korun. Jak to bude v této věci je pouze na 

obci. 

 

 

 

 

Navrhované umístění a parametry předmětného 

prvku soustavy místního ÚSES byly stanoveny 

s ohledem na předmět ochrany v dotčeném 

biocentru a vycházelo ze zpracovaného Hodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení), přičemž byly prokonzultovány 

s příslušnými dotčenými orgány na úseku ochrany 

přírody a krajiny (Městský úřad Hodonín, odbor 

životního prostředí a Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí).  

 

 

 

 

 

 

Pokud vznikla vlastníkovi pozemku prokazatelná 

majetková újma v důsledku zrušení určení 

pozemku k zastavění, která byla způsobená 

změnou územního plánu či vydáním nového 

územního plánu, náleží mu dle § 102 odst. 3 

stavebního zákona náhrada za změnu v území jen 

v případě, že k uvedenému zrušení došlo do 5 let 

od nabytí účinnosti územního plánu či jeho 

změny, která zastavění dotčeného pozemku 

umožnila. V současnosti platný ÚPO Petrov 

byl vydán zastupitelstvem obce dne 30.06.2005 

s účinností od 19.07.2005, Změna č. 1 ÚPO byla 

vydaná zastupitelstvem obce dne 01.04.2010 

s účinností od 26.04.2010, Změna č. 2 ÚPO byla 

vydaná zastupitelstvem obce dne 28.07.2011 

s účinností od 22.08.2011. Vzhledem k výše 

zmíněnému a skutečnosti, že u předmětných 

pozemků nedochází k žádné změně v jejich využití 

(části pozemků s vymezeným LBC Pod Petrovem 

nikdy nebyly určeny k zastavění), lze konstatovat, 

že předmětným vlastníkům pozemků vydáním 

nového ÚP Petrov zákonný nárok na náhradu 

za změnu v území nevznikne. 

03 Co se týká pozemků parc. č. 1353/2, 1353/16, 

1356/2, 1353/13, 1353/4, 1347/2 – zde je 

navrhované označení DP. Toto označení není 

vůbec uvedeno ve vysvětlivkách – není proto 

jasné, co je zde zamýšleno. Proti takové 

změně směřují naše námitky a trváme na tom, 

aby byl zachován charakter shora uvedených 

pozemků ve smyslu znění 2. změny 

Územního plánu obce ke dni 28.7.2011. 

 

Zájem na koncepčním rozvoji lokality není 

silným veřejným zájmem, ale obecným 

zájmem na harmonickém rozvoji území, který 

je obecným cílem územního plánu. Dotčené 

pozemky jsou ve vlastnictví soukromých 

osob, které dle platného ÚP legitimně 

očekávají funkční určení. 

Podmínce se 

vyhovuje. 

Vyhodnocení připomínky vyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

zmíněné pozemky budou zahrnuty do takové 

plochy s rozdílným způsobem využití odpovídající  

stávajícímu a požadovanému způsobu využití 

(provozovna autobazaru se zázemím) – v doposud 

platném ÚPO Petrov jsou pozemky součástí 

funkčních ploch „Vp Výrobní aktivity – 

průmyslová výroba, kapacitní sklady“. 

Jedná se o opravu tiskařské chyby. 

 
Pozn. pořizovatele 

V části „Námitka“ je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla jakkoliv ovlivněna podstata) uplatněné 

námitky (včetně pravopisných chyb, překlepů apod.).  

 

I s přihlédnutím k vysoké míře veřejného zájmu na urychleném vydání nového ÚP Petrov (pořízení ÚP schválilo 

zastupitelstvo obce Petrov usnesením č. 334 ze dne 25.08.2016) pořizovatel nevyhodnotil navrženou úpravu návrhu 

územního plánu jako podstatnou a nebude tudíž dále postupováno dle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona – 

opakované veřejné projednání. 
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H) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, VYHODNOCENÍ A VYPOŘÁDÁNÍ 
STANOVISEK A PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K NÁVRHU ÚZEMNÍHO 
PLÁNU PETROV 

v rámci společného jednání o návrhu ve smyslu § 50 odst. 2 až 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 

Poř. č. 

podání 
Název subjektu 

1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Hodonín 

3. Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad 

4. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 

5. Ministerstvo dopravy 

6. Ministerstvo kultury 

7. Ministerstvo obrany 

8. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

9. Krajský úřad Jihomoravského kraje 

10. Obec Petrov 

11. Archeologický ústav AV ČR 

12. Státní plavební správa 

13. Martin T., Rohatec 

14. Petr J., Zlín 

15. Ivana H., Petrov 

16. Jiří S., Strážnice 

17. Rodina M., Petrov 

18. Josef S., Petrov 

19. Sdružení advokátů Palíková  Palík, Brno 

20. Anna B., Petrov 

21. Marie Z., Petrov 

22. Josef V., Strážnice 

23. Manželé K., Petrov 

 

Další stanoviska dotčených orgánů a připomínky ostatních účastníků projednávání nebyly uplatněny, 

resp. byly doručeny po uplynutí zákonné lhůty a ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona se k nim 

nepřihlíží. 

Pozn. 

Tučně jsou zvýrazněna stanoviska dotčených orgánů. 

Neboť ve vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí nebyl zjištěn významný 

negativní vliv na území sousedního státu, konzultace s příslušnými orgány sousedního státu ve smyslu 

§ 50 odst. 4 stavebního zákona se neuskutečnily. 
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Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

1. 16.06.2021 

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti 

Bílé Karpaty 

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice 

01086/BK/21 

16.06.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 78 odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržela od Městského 

úřadu Hodonín, odboru rozvoje města dne 04. 05. 2021 „Oznámení – Společné jednání o návrhu územního plánu Petrov 

a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území“ a vydává na základě dokumentace ke společnému jednání toto 

stanovisko: 

01 

Agentura souhlasí s návrhem územního plánu 

Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný 

rozvoj území tak, jak byl předložen 

na společném jednání dne 24. 05. 2021. 

 

Agentura obdržela dne 04. 05. 2021 

„Oznámení – Společné jednání o návrhu 

územního plánu Petrov a vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj území“. 

Na Společném jednání o návrhu územního 

plánu Petrov a vyhodnocení jeho vlivů 

na udržitelný rozvoj území, jež se uskutečnilo 

dne 24. 05. 2021 na Městském úřadě 

Hodonín, bylo s Agenturou dohodnuto, 

že při pořizování územní studie k vymezené 

zastavitelné ploše Z1, bude tato studie předem 

konzultována s Agenturou. 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

2. 24.05.2021 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brně 

Jeřábkova 4, 602 00 Brno (územní pracoviště Hodonín) 

KHSJM 28434/2021/HO/HOK 

24.05.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany 

veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle 

ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní 

řád“), vydává toto stanovisko: 

01 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského 

kraje se sídlem v Brně s návrhem územního 

plánu Petrov a s vyhodnocením jeho vlivů 

na udržitelný rozvoj území souhlasí 

 

KHS JmK bylo dne 04.05.2021 Městským 

úřadem Hodonín, Odbor rozvoje města, 

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín, 

IČO 00284891, jako pořizovatelem územního 

plánu Petrov (dále také „ÚP“), v souladu s 

ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona 

doručeno oznámení o společném jednání o 

návrhu ÚP a vyhodnocení jeho vlivů na 

udržitelný rozvoj území ze dne 03.05.2021.  

Návrh ÚP Petrov zpracovala společnost 

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. v 

dubnu 2021, evidenční číslo 218 – 001 – 808. 

Současně bylo vyhotoveno „Vyhodnocení 

předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj 

území“ (dále také „VVURÚ“) včetně 

hodnocení vlivu na životní prostředí (dále 

Vzato 

na vědomí. 
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také „SEA“), zpracovatel RNDr. Milan 

Macháček - EKOEX JIHLAVA, ekologické 

expertizy, poradenství a služby, Holíkova 

3834/71, 58601 Jihlava, držitel osvědčení č. j. 

6333/246/OPV/93 ze dne 15.04.1993, 

autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č. 

j. 23877/ENV/06 ze dne 07.04.2006, v dubnu 

2021 (zak. č. 2020.044/EX).  

K návrhu zadání se KHS JmK vyjádřila dne 

17.12.2018 pod číslem jednacím KHSJM 

68152/2018/HO/HOK s tím, že stanovila 

požadavky na obsah ÚP.  

 

Základní údaje  

 dle PÚR ČR rozvojová osa OS11 

Rozvojová osa Lipník nad Bečvou – Přerov – 

Uherské Hradiště – Břeclav – hranice 

ČR/Rakousko  

 území ovlivněné připravovanou rychlostní 

silnicí R55 v úseku Přerov – Uherské Hradiště 

– Břeclav, železničními tratěmi č. 270 v úseku 

Lipník nad Bečvou – Přerov (III. tranzitní 

železniční koridor), č. 330 Přerov –Břeclav 

(II. tranzitní železniční koridor) a 

spolupůsobením center Veselí nad Moravou, 

Hodonín a Břeclav  

 ZÚR JMK vymezují  

 TEE01 Vedení 400 kV  

 TEE09Vedení 110 kV  

 územní rezervu pro silnici I. třídy RDS18 

I/55 Petrov obchvat  

 RDS18-A Varianta A jižně Petrova, šířka 

koridoru 100 m  

 RDS18-B Varianta B severně Petrova, 

šířka koridoru 100 m  

 v kapitole B)3 OCHRANA ZDRAVÝCH 

ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ konkretizovány obecně platné 

podmínky resp. zásady pro ochranu veřejného 

zdraví  

 

Plochy bydlení  

 stabilizované plochy vymezeny v centrum 

obce, rozvojové plochy nenavrhovány  

 

Plochy občanského vybavení  

 stabilizované plochy situovány v tradičních 

ohniscích obce, v centru obce u obecního 

úřadu a školy, přístavu a v Plžích, doplněny 

jsou penziony  

 

Občanské vybavení veřejné – OVs  

 P1 v areálu Plže - výstavba správního 

objektu dle územní studie  

 

Občanské vybavení sociální služby a péče o 

rodinu – OVp  

 P2 pro zařízení sociálních služeb v centru 

obce u zvonice  

 

Občanské vybavení komerční – OK  

 Z1 v trati Kučovánky, navazuje na 

realizovaný areál vinařství; souvisí s areálem 

Plže  

 

Občanské vybavení – sport – OS  

 Z2 v trati Přední pole u Plží pro rozvoj 
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tělovýchovy a sportu ve vazbě na stávající 

hřiště v Plžích  

 

Občanské vybavení hřbitovy – OH  

 P4 pro rozšíření hřbitova  

 

Plochy smíšené obytné venkovské - SV  

 Z5 a Z6 v trati Nivy (u Baťova kanálu)  

 Z7 naproti přístavišti  

 Z8 v trati Padělky - západní část  

 Z9 jihovýchodní část mezi zastavěným 

územím a železniční tratí v lokalitě Zvolenov  

 Z10 v trati Babidoly na jihozápadě obce u 

vysílače  

 Z11 Za sborem na severovýchodě obce  

 P3 na stávajících plochách smíšených 

výrobních v jižní části obce  

 územní rezervy pro plochy smíšené obytné 

venkovské R1 a R2 na východě obce  

Plochy zařízení pro dopravu – DZ  

 Z12 parkoviště u nádraží ČD  

 Z13 parkoviště za přístavem  

 P6 parkoviště v Plžích na části stávajícího 

volejbalového hřiště za restaurací  

 P7 parkoviště Park & Ride u nádraží ČD 

podél místní komunikace  

 R3 a R4 pro RDS18-A a RDS18-B pro 

silnici I/55 Petrov obchvat  

 

Zásobování vodou  

 systém stabilizován - skupinový vodovod 

Veselí–Strážnice (Bzenec –komplex) 

 

Odkanalizování a čištění odpadních vod  

 ČOV Strážnice 

 

Nakládání s odpady  

 stabilizováno, žádná plocha nenavrhována 

 

Územní studie  

 US1 plocha Z8 plochy smíšené obytné 

venkovské-Padělky 

 US2 plocha Z1 OK –plochy pro rozvoj 

komerčních aktivit – Kučovánky 

 prověřit možnost situovat chráněné 

prostory u koridoru územní rezervy R3 RDS 

18-b  

 

Územní rezervy  

 R1 plocha smíšená obytná venkovská 

 R2 plocha smíšená obytná venkovská-

plocha 1.03a dle platného ÚP je z důvodu 

polohy u silnice I/55 zařazena jako územní 

rezerva R2 s předpokladem realizace po 

eliminaci zdroje hluku  

 R3 a R4 variantyRDS18-AaRDS18-B 

 

Vyhodnocení předpokládaných vlivů na 

udržitelný rozvoj území  

 vliv nadměrné tranzitní dopravy 

 vsouladu se ZÚR JMK navrženy 

variantyRDS18-AaRDS18-B koridoru 

obchvatu silnice I/55 

 vydáno časově omezené povolení k 

provozu silnice I. třídyč. 55 v úseku km 
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99,200–100,720 

 možným řešením je výstavba D55 v 

úseku Rohatec–Hodonín–D2, v ZÚR JmK 

vedená jako DS05-realizace je dle 

dostupných údajů Ředitelství silnic a dálnic 

ČR v úseku Bzenec-Přívoz-Rohatec 

předpokládána k zahájení v r. 2029, 

zprovoznění r. 2031  

 plochy bydlení a další plochy, pro které 

jsou stanoveny hygienické limity, nejsou 

navrhovány v blízkosti stávajících ploch 

(koridorů) s rizikem zdrojů hluku, vibrací a 

znečištění ovzduší 

 

Vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí  

 mj. identifikovány vlivy na veřejné zdraví 

 návrh navrhuje relevantní a účinné zásady 

k ochraně obyvatelstva a veřejného zdraví  

 ÚP nenavrhuje nové plochy dopravní 

infrastruktury, navrhovány dvě malé plochy 

dopravních zařízení a několik ploch veřejných 

prostranství s převahou zpevněných ploch 

(doprava v klidu) 

 obec extrémně zatížena tranzitní silniční 

dopravou– k eliminaci navrženy variant y 

územní rezervy pro silnici I. třídyRDS18 I/55 

Petrov, obchvat 

 návrhové koridory pro obchvat jsou 

v rozporu s jiným veřejným zájmem ochrany 

lokalit soustavy Natura 2000(proto v A1 ZÚR 

JMK zůstal koridor nadále v územní rezervě) 

 nenavrhovány žádné plochy obytného 

charakteru nebo občanské vybavenosti v 

blízkosti komunikace I/55, navrhovány žádné 

nové výrobní plochy 

 

KHS JmK posoudila návrh ÚP a VVURÚ 

včetně SEA ve smyslu ustanovení § 2 

správního řádu, a to v rozsahu požadavků na 

ochranu veřejného zdraví vyplývajících ze 

souvisejících ustanovení zákona č. 258/2000 

Sb. a právních předpisů prováděcích, mj. 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a 

vyhlášky č. 252/2004Sb.,kterou se stanoví 

hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při posuzování KHS JmK postupovala v 

souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, 

aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, a ve smyslu § 50 odst. 

1  správního řádu  KHS JmK uvážila  

skutečnosti známé zmoci úřední a skutečnosti 

obecně známé a podklady vyhodnotila ve 

smyslu ustanovení §50 odst. 4 správního řádu 

dle své úvahy, při níž se zabývala otázkou, 

zda a jakým způsobem byly při zpracování 

návrhu naplněny a zohledněny  požadavky 

uvedené ve vyjádření k návrhu zadání ze dne 

17.12.2018, číslo jednací KHSJM 

68152/2018/HO/HOK. 

 

Primárně se KHS JmK zabývala otázkou 
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potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské 

zdraví, které mohou ve svém důsledku při 

uplatňování ÚP v podobě deklarované v 

projednávaném návrhu predikovat zdravotní 

rizika pro populaci vystavenou rizikovým 

faktorům životních podmínek ve smyslu 

ustanovení§ 2 odst.2 a 4, § 77 odst.1 a § 82 

odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. 

 

Dále bylo posouzení návrhu ze strany KHS 

JmK zaměřeno na zjištění, zda lze podmínky 

a požadavky stanovené v návrhu ÚP ve 

vztahu k ochraně veřejného zdraví považovat 

za opatření směřující k řízení potenciálních 

zdravotních rizik souvisejících s využíváním 

konkrétních ploch a koridorů vymezených v 

návrhu ÚP ve smyslu § 2 odst. 4, § 77 odst. 1 

a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb.  

Současně bylo ze strany KHS JmK s odkazem 

na ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 

258/2000 Sb. s přihlédnutím k ustanovení § 2 

odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. posuzováno, 

zda je VVURÚ a SEA v předkládaném 

rozsahu a podobě dostatečným, a vzhledem k 

míře podrobnosti úplným a objektivním, 

podkladem pro posouzení návrhu a následné 

uplatnění stanoviska KHS JmK k návrhu ÚP a 

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

z hlediska ochrany veřejného zdraví včetně 

hodnocení a řízení zdravotních rizik, a to s 

respektem k principu předběžné opatrnosti a 

obezřetnosti.  

 

Po posouzení návrhu z hlediska potenciálních 

zdravotních rizik souvisejících s využíváním 

konkrétních ploch a koridorů vymezených 

v návrhu ÚP KHS JmK dospěla k závěru, že 

návrh nevymezuje plochy a koridory v 

dimenzích zcela zásadně vylučujících řešení 

případných střetů zájmů v navazujících 

řízeních, a současně je zcela jednoznačné, 

jakými opatřeními je ve smyslu ustanovení § 

2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 77 

odst.2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěno 

řízení zdravotních rizik. 

 

KHS JmK uzavírá, že lze důvodně 

předpokládat, že uplatňováním ÚP bude dán 

předpoklad pro naplnění cílů územního 

plánování vyplývajících z ustanovení § 18 

stavebního zákona, a to mj. 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. 
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Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

3. 14.06.2021 
Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad 

Národní třída 25, 695 35 Hodonín 

MUHOCJ 39975/2021 

14.06.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 

odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 

05.05.2021 oznámení o veřejném projednávání věci: „Návrh Územního plánu Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na lokality 

soustavy Natura 2000, na životní prostředí a na udržitelný rozvoj území. 

01 

Z hlediska státní památkové péče 

k projednávané věci navrhujeme doplnit 

výškovou regulaci zástavby Vesnické 

památkové rezervace Plže v metrech nad 

upraveným terénem, nikoliv ve vazbě na 

podlažnost a k architektonickému rázu dané 

lokality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textovou část územního plánu doplnit o 

podmínky pro realizaci staveb v ochranném 

pásmu památkové rezervace. 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se 

vyhovuje. 

Pro celou oblast Vesnické památkové rezervace 

Plže byla zpracována Územní studie veřejných 

prostranství Petrov – Vesnická památková 

rezervace Plže (Ing. arch. Helena Kočišová, 

Ing. arch. Štěpán Kočiš, datum: 06/2019), která 

je jakožto zaevidovaný územně plánovací podklad 

neopominutelným podkladem pro rozhodování 

v území, který stanovuje bližší organizaci rezervace 

(plošnou i prostorovou regulaci) a komplexní řešení 

dotčené lokality s ohledem na podmínky 

v dotčeném území a na okolní zástavbu. 

Zmíněnou územní studii v kombinaci 

s podmínkami prostorového uspořádání 

definovanými v textové části (výroku) návrhu 

územního plánu lze považovat za dostatečná 

opatření zaručující nejen výškovou regulaci objektů 

v památkové rezervaci, ale také chránící typický 

charakter veřejných prostranství i zástavby 

v Plžích. 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

4. 17.06.2021 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 

Národní třída 25, 695 35 Hodonín 

MUHOCJ 40463/2021 

15.06.2021 

 

Koordinované stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Podáním ze dne 5.5.2021 obdržel odbor životního prostředí MěÚ Hodonín oznámení o společném jednání o návrhu 

„Územního plánu Petrov“. 

 

Žadatelem a adresátem je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 

Zpracovatel je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města – úřad územního plánování, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 

Hodonín 

Objednatel: Obec Petrov, 696 65 Petrov 113, IČ 00285218 

 

Obsahem předložené dokumentace: návrh územního plánu Petrov duben 2021. 

 

Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek: 

1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o 

ochraně přírody). 

2. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění 

novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve 

znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích). 

3. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 1 písm. k) dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

4. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012  Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

5. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v platném znění. 

6. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. 
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č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 

 

01 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 

 

K vyjádření se k plochám Z1, Z2, Z12, P1, 

P3, P6, P7 není kompetentním orgánem 

orgán ochrany přírody a krajiny Městský úřad 

Hodonín, odbor životního prostředí, jelikož ke 

změnám ploch bude docházet na území 

CHKO Bílé Karpaty. Kompetentním orgánem 

ochrany přírody je Agentura ochrany přírody 

a krajiny (Regionální pracoviště Správa 

chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, 

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice). 

 

Nesouhlasíme s vymezením plochy K1, 

které je součástí LBC Pod Petrovem do 

plochy MNz – smíšené nezastavěného 

území zemědělské. Původně se jednalo o 

plochu s funkčním využitím E – Krajinné 

zóny přírodní, ve které byl vymezen funkční 

typ Ek – krajinná zeleň – zeleň lesního 

charakteru (vysoká zeleň) zejména na 

pozemcích, které neslouží k plnění funkcí 

lesa; plochy zarůstajících bývalých sadů a 

pastvin, které přechází do lesní zeleně. Tato 

plocha byla zrušena a byla nahrazena plochou 

s funkčním využitím M – plochy smíšené 

nezastavěného území, ve které byly 

vymezeny dva funkční typy MNz – plochy 

smíšené nezastavěného území zemědělské a 

MNp – plochy smíšené nezastavěného území 

přírodní. Plocha MNp v podstatě převzala 

podmínky přípustnosti z plochy Ek. Nebylo 

dostatečně odůvodněno, proč plocha K1 

nepřešla pod plochu MNp, která má stejné 

podmínky jak plocha ve stávajícím ÚP 

Petrov, ale byla vymezena plocha MNz.  

Podmínky přípustnosti v ploše MNz jsou 

v rozporu se stanovenými základními 

povinnostmi při obecné ochraně přírody 

stanovené v § 4 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody. Přípustné využití plochy MNz by 

nevedlo k obnově LBC, kdy je tato povinnost 

vlastníků pozemků stanovena právě ve výše 

jmenovaném paragrafu, ale k jeho degradaci a 

narušení jeho ekologicko-stabilizační funkce. 

Podmínky využití jak jsou stanoveny 

v ploše MNz jsou pro biocentrum 

nepřípustné.  

Dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších předpisů je zřejmé, že 

plochy biocenter se mají vymezovat jako 

plochy přírodní.  

 

V textové části ÚP na str. 20 v kapitole E)3.2 

Podmínky využití biocenter a biokoridorů 

se dále uvádí „Podmínky pro plochy, v nichž 

jsou vymezeny biokoridory:“ za slovo 

biokoridory požadujeme dopsat i biocentra, 

tak aby věta zněla „Podmínky pro plochy, 

v nichž jsou vymezeny biokoridory a 

biocentra:“, jelikož biocentra mají zajistit 

předpoklady pro trvalou existenci přirozeného 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny (Regionální 

pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty) byla vyzvána k uplatnění stanoviska 

k návrhu ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního 

zákona. 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP, tj. změnit vymezení plochy s rozdílným 

způsobem využití v části LBC Pod Petrovem 

z „MNz – plochy smíšené nezastavěného území 

zemědělské“ na „MNp – plochy smíšené 

nezastavěného území přírodní“, tak aby byl 

zajištěn soulad s platnou legislativou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP. 
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či pozměněného avšak přírodě blízkého 

ekosystému. Biokoridory nemusí umožnit 

organismu trvalou existenci, ale především 

migraci mezi biocentry. Čímž je spatřován 

další rozpor, kdy není jednoznačně určeno, 

zda při posuzování přípustnosti využití budou 

brány jako důležitější podmínky biokoridorů a 

biocenter či podmínky pro plochu MNz, 

jelikož tyto podmínky se v určitých bodech 

výrazně liší a protiřečí si. 

Systém ekologické stability se vytváří ve 

veřejném zájmu a je zřejmé, že touto změnou 

je zde snaha o legalizaci nezákonného stavu 

na pozemcích nacházející se v LBC Pod 

Petrovem, kdy došlo k neoprávněnému 

oplocování pozemků v LBC a k terénním 

úpravám. Na změnu ÚP byla provedena SEA, 

kde je stanovena podmínka, že v LBC nebude 

budováno oplocení. Tato podmínka je 

zapracována v přípustnosti využití biocenter a 

biokoridorů, kde vypadlo slovíčko biocentra 

(viz. výše) a v přípustnosti využití MNz není 

tato podmínka specifikována vůbec, tudíž 

z toho plyne, že by se oplocení v biocentru 

stalo legálním. 

 

Nebyla dostatečně odůvodněna změna plochy 

bývalé plochy Ek nacházející se u nově 

zastavitelné plochy Z10, která byla stejně jako 

předešlá plocha změněna z Ek na MNz, kde 

jsou odlišné podmínky přípustnosti i když 

byla vytvořena plocha MNp, která má stejné 

podmínky, jako bývalá plocha Ek (viz stejná 

problematika jako výše). V rámci obecné 

ochrany přírody změnu plochy nesouhlasíme 

z důvodu výskytu stepních trávníků, kde je 

snaha o zachování těchto částí přírody 

z důvodu vysoké biodiverzity. Není důvod na 

změnu plochy smíšeného nezastavěného 

území zemědělství, kdy by hrozilo snížení 

biologické hodnoty lokality. Nejsou 

odůvodněny změny z přírodních ploch do 

ploch zemědělských. 

 

Stejně tak nebyla dostatečně odůvodněna 

změna plochy lokality Dolní rubanice – Kúty, 

která byla stejně jako předešlá plocha 

změněna z Ek na MNz, kde jsou odlišné 

podmínky přípustnosti i když byla vytvořena 

plocha MNp, která má stejné podmínky, jako 

bývalá plocha Ek (viz stejná problematika 

jako výše). V rámci obecné ochrany přírody 

změnu plochy nedoporučujeme, avšak oblast 

se nachází v systému NATURA 2000, kde je 

kompetentním správním orgánem Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP, 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Stejně 

tak je kompetentním k vyjádření se k ploše 

Z13, která se také nachází v NATURA 2000. 

 

K ostatním změnám ÚP nemáme připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účelem řešení ÚP není legalizovat stavby, zařízení 

ani činnosti realizované nad rámec vydaných 

povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP tj. změnit vymezení plochy s rozdílným 

způsobem využití v lokalitě za zastavitelnou 

plochou Z10 z „MNz – plochy smíšené 

nezastavěného území zemědělské“ na „MNp – 

plochy smíšené nezastavěného území přírodní“, 

a to v rozsahu vymezení plochy s rozdílným 

způsobem využití Ek v doposud platném ÚPO 

Petrov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě konzultace s orgánem ochrany přírody 

MěÚ Hodonín (odborem životního prostředí) 

na společném jednání bylo dohodnuto, že bude 

návrh ÚP v tomto smyslu upraven. 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

 

02 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) 

a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve znění 

novel (dále jen zákon o vodovodech a 
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kanalizacích): 

 

V návrhu „Územního plánu Petrov“ 

požadujeme odstranit vymezení 

protipovodňové hráze v loukách lokality 

Rohořné a poldru Strážnice. 

Ve vyjádření Povodí Moravy, s.p. se uvádí, že 

protipovodňová hráz a poldr Strážnice 

vycházely z dokumentu Generel 

protipovodňových opatření z roku 1998. Dle 

současných poznatků k záplavovému území 

již není potřeba tuto povodňovou hráz 

navrhovat. Poldr Strážnice je v současnosti 

klasické záplavové území, tedy nikoliv poldr s 

řízeným rozlivem a technickým opatřením pro 

napouštění vody do tohoto území. V ÚP je 

třeba uvést platné podklady k záplavovému 

území Moravy a Radějovky. 

 

Koncepce odkanalizování a zásobování vodou 

obce Petrov bude nadále respektovat Plán 

rozvoje vodovodů a kanalizací územního 

celku Hodonín (dále jen „PRVKUC 

Hodonín“). V rámci koncepce odkanalizování 

musí být vždy vyřešen způsob a 

proveditelnost odvedení nejen odpadních vod, 

ale také srážkových vod, přičemž je třeba 

v maximální možné míře zdržovat vody na 

pozemku a nechat je zasakovat, pokud to 

místní hydrogeologické podmínky umožní. 

V předloženém návrhu územního plánu 

Petrov jsou vymezeny plochy pro bydlení 

v podobě lokalit Z5, Z6, Z8, Z9, Z10 a Z11 a 

plocha Z1 vymezena ke komerčnímu využití. 

V souvislosti s tímto požadujeme 

v maximální možné míře klást důraz na 

zadržování a využívání srážkových vod 

v místě jejich vzniku (tj. na úrovni 

jednotlivých pozemků) prostřednictvím 

akumulace, vsakování či kombinací 

uvedeného, pokud to místní hydrogeologické 

podmínky umožní. S ohledem na rozsah 

předmětných ploch pro bydlení, kdy jejich 

zastavěním lze očekávat ovlivnění vodních 

poměrů, doporučujeme konkrétní způsoby 

nakládání se srážkovými vodami prověřit a 

navrhnout v rámci územní studie, která by 

měla dále posoudit i retenční schopnosti 

předmětného území a míru ovlivnění vodních 

poměrů. Uvedenými opatřeními je sledováno 

zejména omezování odtoku srážkových vod 

do kanalizace, resp. využití srážkových vod 

s jejich pozitivním vlivem na území. 

Při výstavbách nových úseků kanalizačních 

stok a rekonstrukcích stávajících 

upřednostňovat oddílné splaškové 

kanalizace. 

Rozšiřování zpevněných ploch (komunikací, 

odstavných, parkovacích ploch, chodníků 

atd.) provádět pouze v nezbytně nutné míře, 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

Nutno prověřit a příp. zohlednit v rámci zpracování 

úpravy návrhu ÚP, tj. odstranit vymezení 

protipovodňové hráze a poldru Strážnice, případně 

přesunout koridor pro protipovodňovou hráz 

do územní rezervy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncepce vodního hospodářství je řešena v kap. 

D)2.2 textové části návrhu ÚP (výrok), kap. 

C)5.1.3 textové části odůvodnění návrhu ÚP. 

Bude zohledněno v rámci úpravy návrhu ÚP. 
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zpevněné plochy navrhovat s vodopropustnou 

úpravou, pokud to místní hydrogeologické 

podmínky umožní. Nutno respektovat 

ochranná pásma stávajících 

vodohospodářských zařízení (např. § 23 

zákona o vodovodech a kanalizacích), novými 

návrhy nedojde k dotčení stávajících 

odvodňovacích zařízení a stávajících 

vymezených ploch technické infrastruktury 

(vodovodů a kanalizací).  

V neposlední řadě nutno respektovat 

a zachovat přístupný pruh podél vodního toku 

(šířka 6 – 10 m od břehové čáry v závislosti 

na vodohospodářském významu vodního toku 

viz § 49 vodního zákona), v němž nebudou 

přípustné stavby/činnosti, které by zamezily 

přístupu při výkonu správy vodního toku. 

 

K ostatním změnám ÚP nemáme připomínek. 

03 

Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 

79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění: 

 

K návrhu ÚP Petrov neuplatňujeme žádné 

připomínky a návrhy. 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

04 

Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 

znění: 

 

Stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu 

plánu obce v průběhu jeho pořizování dle § 

11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, vydává Krajský úřad (v 

tomto případě Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 

Brno). 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

 

 

 

05 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu – podle zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění: 

 

Ke stanovisku k územně plánovací 

dokumentaci je dle § 17a zákona č. 334/1992 

Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů kompetentní 

Krajský úřad (v tomto případě Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor ŽP). 

 

MěÚ Hodonín, odbor ŽP jako orgán ochrany 

ZPF do jehož územní působnosti spadá k.ú. 

Petrov u Hodonína k návrhu ÚP Petrov nemá 

připomínek. 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

 

06 

Z hlediska ochrany pozemků určených 

k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – 

podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 

změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění: 

 

Není připomínek. 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 99 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

5. 21.06.2021 
Ministerstvo dopravy 

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 

MD-18907/2021-910/2 

18.06.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Ministerstvo dopravy je podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem a odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy 

a v rozsahu své působnosti za její uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají 

koncepce rozvoje svěřených odvětví. 

 

Ministerstvo dopravy jako dotčený orgán podle § 40 odst. 2 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle § 56 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění 

pozdějších předpisů a podle § 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

ke společnému jednání o návrhu územního plánu Petrov vydává stanovisko podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, obdobně podle § 149 odst. 2 

zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

01 

Z hlediska drážní dopravy souhlasíme s 

projednávaným návrhem územního plánu 

Petrov a požadavky neuplatňujeme, neboť 

námi sledované zájmy jsou respektovány. 

Vzato 

na vědomí. 

 

02 

Z hlediska dopravy na pozemních 

komunikacích souhlasíme s projednávaným 

návrhem územního plánu Petrov 

a požadujeme 

 

• opravit v textové i výkresové části označení 

silnice I. třídy v souladu se zákonem 

o pozemních komunikacích. 

 

V souladu s platnými Zásadami územního 

rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK) 

obsahuje návrh územního plánu Petrov 

koridory územních rezerv ve variantách 

severní a jižní pro prověření vedení přeložky 

silnice I/55 v obchvatu obce. Uvedené 

koridory jsou v ZÚR JMK označeny jako 

RDS18-A a RDS018-B. V dokumentaci 

územního plánu (textové i výkresové části) je 

na některých místech nesprávně uvedeno, že 

se jedná o rychlostní silnici R55. Zákonem č. 

268/2015 Sb., (nabytí účinnosti 31. 12. 2015) 

byl novelizován zákon o pozemních 

komunikacích a touto novelou byl mimo jiné 

zrušen pojem „rychlostní silnice“. Proto je ve 

výroku uveden požadavek na správné 

označení silnice první třídy č. 55. 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude v tomto smyslu upraven. 

 

03 

 

 Z hlediska letecké a vodní dopravy 

souhlasíme s projednávaným návrhem 

územního plánu Petrov a požadavky 

neuplatňujeme, neboť nejsou dotčeny námi 

sledované zájmy z uvedených dopravních 

hledisek. 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

6. 23.06.2021 
Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 

/ 

18.06.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického 

dědictví Evropy – legislativní rámec: 
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V rámci území dotčeného návrhem zadání Územního plánu Petrov se nalézá: 

 

- Památková rezervace se souborem lidové architektury Petrov – Plže, prohlášená Výnosem MK ČSR č. 14442/83-VI/1 

ze dne 15. 9. 1983 o prohlášení souboru vinných sklepů Plže v obci Petrov za památkovou rezervaci s nabytím právní 

moci dne 1. 10. 1983; vedená v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 1046 a v Památkovém katalogu pod katalogovým 

číslem 1000084321. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla 

nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně 

architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. 

- Ochranné pásmo pro státní památkovou rezervaci Plže v obci Petrov, prohlášené Rozhodnutím ONV v Hodoníně č. j. 

kult/532/87-Ja ze dne 30. 3. 1987 o určení památkového ochranného pásma pro státní památkovou rezervaci „Plže“ v 

obci Petrov, okres Hodonín; vedené v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 3442 a v Památkovém katalogu pod 

katalogovým číslem 1262712632. 

- V území řešeného ÚP se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

pod příslušnými rejstříkovým čísly a evidované rovněž v Památkovém katalogu pod katalogovými čísly. Jejich 

seznam je k dispozici na webových stránkách NPÚ v rubrice Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz. Zároveň 

jsou nemovité kulturní památky zaneseny v mapové aplikaci NPÚ, přístupné na adrese https://geoportal.npu.cz/. 

- Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění, i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 

publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme, 

že před zahájením zemních zásahů (vč. zakládání viničních tratí aj.) musí být zajištěn záchranný archeologický 

výzkum. Informace o územích s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou uloženy ve Státním archeologickém seznamu 

ČR (http://isad.npu.cz/). Obec Petrov se nachází na ÚAN II., ID SAS 31511, Petrov – intravilán. V těsném sousedství 

památkové rezervace Plže jsou doložené archeologické nálezy z doby laténské a římské (ÚAN I., ID SAS 31509 – 

intravilán, bývalá cihelna). 

 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 

2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 50 odst. 

2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaší výzvy, uplatňuje 

k návrhu územního plánu Petrov tyto požadavky. 

01 

ad OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO 

PLÁNU 

ad B) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE 

ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE 

JEHO HODNOT 

ad B)2 KONCEPCE OCHRANY A 

ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ 

 

Výrok: 

Do odstavce KULTURNÍ A 

ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY 

požadujeme k památkové rezervaci doplnit 

rovněž ochranné pásmo. 

 

Dále požadujeme doplnit popis charakteru 

a struktury zástavby, zejména v případě 

památkové rezervace a ochranného pásma, 

ale i historického jádra obce. 

 

Odůvodnění: 

Viz legislativní rámec a zákonné limity 

využití území, které jsou v rámci Přílohy č. 1 

k vyhlášce č. 500/2006 Sb. o územně 

analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti zahrnuty do Obsahu datové 

báze územně analytických podkladů a to pod 

číslem jevu 5a – památkové rezervace a 

památkové zóny a jejich ochranná pásma. 

 

Respektovat charakter stávající zástavby je 

další podmínkou využití území v rámci 

prostorového uspořádání, ochrany hodnot 

území a krajinného rázu, uvedenou u 

jednotlivých vymezených ploch. Konkrétně se 

jedná o zastavitelné plochy Z1, Z7, Z10 a 

plochy přestavby P1, P2. S ohledem na 

rozdílné umístění plochy v rámci zastavěného 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude v tomto smyslu upraven, v kap. 

B)2 textové části návrhu ÚP (výrok) bude doplněno 

ochranné pásmo pro státní památkovou rezervaci 

Plže. 

 

Bude prověřeno a zohledněno v rámci zpracování 

úpravy návrhu ÚP. 

https://geoportal.npu.cz/
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území i krajinného prostředí včetně 

konfigurace terénu bude do značné míry 

rozdílných i charakter zástavby. Ve vztahu k 

památkovým zájmům je v případě plochy P1 

okolní zástavbou motorest, kaplička, nádražní 

budova a zázemí fotbalového hřiště, což jsou 

budovy funkcí i formou značně nesourodé. V 

případě Z1 jde o řadovou zástavbu 

jednopodlažními domy (až na dvě výjimky), 

která byla v poslední době doplněna komerční 

občanskou stavbou vinařství. Tato stavba 

sestávající z rozsáhlého sklepa se zelenou 

střechou a sedmi dvoupodlažních budov se z 

jihu, východu a částečně i ze severu stala jako 

nejvyšší stavba nežádoucí dominantou. Výšku 

dvou podlaží zvyšuje i úroveň ±0, která je až 

na nově upraveném terénu, respektive na 

střeše sklepa. Z regulativů přitom nevyplývá, 

jaký charakter zástavby se má respektovat, 

zda převážně řadové umístěné při komunikaci 

či nově vybudované, která nenavazuje ani na 

půdorys, hmotu či výšku okolních budov a 

staveb. 

02 

ad C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, 

VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 

ad C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH 

ad Z1 OK – plochy pro rozvoj komerčních 

aktivit 

 

Výrok: 

MK požaduje zmenšení rozvojové plochy pro 

rozvoj komerčních aktivit a to zejména v části 

ochranného pásma navazujícího na 

památkovou rezervaci z jihozápadní strany. 

V této části požadujeme doplnění ploch 

zeleně, kterou požadujeme vymezit po celém 

obvodu plochy s možnou výjimkou v případě 

hlavní komunikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výškovou regulaci požadujeme upravit 

následujícím způsobem: 

- výšková regulace zástavby max. 1 NP + 

podkroví u staveb v uliční linii 

- výška korunní římsy max. 200 m n.m. u 

staveb, které nejsou v uliční linii 

 

Odůvodnění: 

Viz legislativní rámec a zákonné limity 

využití území. Plocha zasahuje do 

vymezeného ochranného pásma se 

stanovenými podmínkami ochrany, v rámci 

kterých nesmí být změnami půdorysné, 

hmotové a výškové konfigurace zástavby a 

přírodních prvků oslabena nebo porušena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se částečně 

vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP.  

 

Z Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení) vyplynulo pro zastavitelnou 

plochu Z1 opatření, že v ploše OP VPR Plže bude 

realizována výsadba zeleně za účelem pohledového 

odclonění vlastní VPR. V návaznosti na stanovisko 

MK bude tudíž prověřeno zmenšení zastavitelné 

plochy Z1 o část nacházející se v ochranném pásmu 

památkové rezervace a vymezení této části jakožto 

vhodné plochy s rozdílným způsobem využití – 

pravděpodobně ZO Zeleň ochranná a izolační, 

popřípadě MNp plochy smíšené nezastavěného 

území přírodní.  

 

Projektant ÚP prověří v zastavitelné ploše Z1 

možnost stanovení nejen výškové regulace 

absolutní, ale také vhodné výškové regulace 

relativní vzhledem k podmínkám v dotčeném 

území. 

V předmětné zastavitelné ploše Z1 bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno 

zpracováním územní studie, tj. podrobnějšího 

územně plánovacího podkladu, který prověří 

a stanoví bližší organizaci plochy a komplexní 

řešení dotčené lokality s ohledem na podmínky 

v dotčeném území a na okolní zástavbu. 
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historická urbanistická skladba, měřítko a 

silueta památkové rezervace a jejího 

nejbližšího okolí. V ochranném pásmu nelze 

umísťovat zařízení a stavby, které by svými 

důsledky narušovaly životní prostředí a 

stavební fond památkové rezervace. 

 

Důvodem limitování (dle metodického 

materiálu ÚÚR) je zabezpečení zachování 

urbanistické struktury okolního prostředí 

památkové rezervace včetně souladu 

požadavků na údržbu a využití stávajících 

objektů a novou výstavbu s podmínkami 

památkové péče. Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností může v ochranném 

pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost 

nebo učinit jiná vhodná opatření na základě 

závazného stanoviska dotčeného orgánu. Na 

veškeré stavební zásahy a změny na území 

ochranného pásma se vztahují ustanovení 

zákona o památkové péči. 

 

Státní památková rezervace „Plže“ v obci 

Petrov představuje ojedinělý soubor lidových 

vinařských staveb s vysokou historicko-

etnografickou hodnotou dokumentující vývoj 

vinařství v regionu. Zřízením ochranného 

pásma je sledován veřejný zájem zachovat 

celkový specifický ráz okolí tohoto souboru 

vinných sklepů nevelkých rozměrů i celkový 

charakter krajiny a vytvářet tak vhodné 

podmínky pro další zachování tohoto 

hodnotného památkového souboru. 

 

V případě rozvojové plochy Z1 OK vymezené 

v nejvyšším (zastavitelném) bodě celého 

katastru pokládáme za nezbytné přijmout 

plošnou i výškovou regulaci, která účinně 

ochrání území a siluetu okolí VPR, a to v 

případě výšky regulaci absolutní, nikoli 

relativní. Požadovaná výška vyplývá z profilu 

svahu a současně odpovídá podmínkám u 

ostatních rozvojových ploch v ochranném 

pásmu. Stanovení nadmořské výšky 

zohledňuje i možné nežádoucí úpravy 

rostlého terénu a tím změnu relativního 

vymezení výšky. Požadavek na doplnění 

zeleně odůvodňujeme především vizuálním 

odcloněním a doplněním stávající plochy ZO 

po celé jihozápadní straně ploch RX. Z 

clonících, stabilizačních i protierozních 

důvodů doporučujeme vymezit plochu ZO o 

co největší šířce. 

 

Přestože požadavky na plochu Z1 OK ve své 

podstatě odpovídají podmínkám uvedeným v 

Odůvodnění územního plánu, v kap. C)2.1 

SEA, bodům A) ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ, B) 

KONKRÉTNÍ REGULATIVY PRO ŘEŠENÍ 

JEDNOTLIVÝCH LOKALIT i C) 

PODPŮRNÁ A OSTATNÍ OPATŘENÍ, 

pokládáme za vhodné jejich zapracování do 

výrokové části územního plánu s prvky 

regulačního plánu. Důvodem je především 

nezávaznost územní studie jako územně 

plánovacího podkladu oproti územně 

plánovací dokumentaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude v tomto smyslu upraven, v kap. 

C)2 a K) textové části návrhu ÚP (výrok) budou 

u zastavitelné plochy Z1 doplněny veškeré 

podmínky a opatření vyplývající ze zpracovaného 

Hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení). 
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03 

ad Z2 OS – plochy pro rozvoj sportu 

 

Výrok: 

V rámci odrážky – výšková regulace zástavby 

max. 1. NP požadujeme kromě podlažnosti 

doplnit i výšku hřebene střechy. 

 

Odůvodnění: 

Plocha zasahuje do ochranného pásma 

památkové rezervace. Požadavek vychází z 

podmínek ochrany uvedených výše a 

podrobností odpovídá územnímu plánu s 

regulačními prvky. Nový stavební objekt 

nesmí převýšit stávající okolní budovy. 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

Projektant ÚP prověří v zastavitelné ploše Z2 

možnost stanovení nejen výškové regulace 

absolutní, ale také vhodné výškové regulace 

relativní vzhledem k podmínkám v dotčeném 

území. 

 

04 

ad P1 OVs – plochy pro výstavbu správního 

objektu areálu vesnické památkové rezervace 

 

Výrok: 

V rámci odrážky – výšková regulace zástavby 

max. 1. NP požadujeme kromě podlažnosti 

doplnit i výšku korunní římsy a hřebene 

střechy. Do dalších podmínek využití území 

požadujeme doplnit území s archeologickými 

nálezy I. kategorie, resp. konkrétně bývalou 

cihelnu. 

 

Odůvodnění: 

Plocha leží v ochranném pásmu památkové 

rezervace. Požadavek vychází z podmínek 

ochrany uvedených výše a podrobností 

odpovídá územnímu plánu s regulačními 

prvky. Nový stavební objekt nesmí převýšit 

stávající budovu motorestu. V těsném 

sousedství památkové rezervace Plže jsou 

doložené archeologické nálezy z doby 

laténské a římské (ÚAN I., ID SAS 31509 – 

intravilán, bývalá cihelna). Je zde tedy vysoká 

pravděpodobnost archeologických nálezů od 

pravěku až do novověku. Kromě uvedeného 

ochranného pásma (jev 5a) dle výše 

uvedeného Obsahu datové báze ÚAP je 

nezbytné doplnit u této plochy rovněž území s 

archeologickými nálezy (jev 16). 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

Projektant ÚP prověří v ploše přestavby P1 

možnost stanovení nejen výškové regulace 

absolutní, ale také vhodné výškové regulace 

relativní vzhledem k podmínkám v dotčeném 

území, ideálně v návaznosti na již schválený 

stavební objekt SO.901 SPRÁVNÍ BUDOVA 

realizovaný v rámci stavby „Petrov – Vesnická 

památková rezervace Plže“ (PP projekt Hodonín 

s.r.o., hlavní projektant Ing. Radomír Prokeš, 

ČKAIT 1300825, datum: 09/2020) – výška hřebene 

střechy max. +8,000 (v projektu +7,960) a výška 

korunní římsy +4,000 (v projektu +3,600). 

 

Do dalších podmínek využití plochy přestavby P1 

(kap. C)3 textové části návrhu ÚP (výrok)) bude 

doplněn střet s územím s archeologickými nálezy 

I. kategorie. 

 

05 

ad P6 DZ – plochy parkoviště v Plžích 

ad P7 DZ – plochy parkoviště Park & Ride 

 

Výrok: 

Do dalších podmínek využití území 

požadujeme u ploch obou parkovišť doplnit 

ochranné pásmo památkové rezervace a 

území s archeologickými nálezy I. kategorie, 

resp. konkrétně bývalou cihelnu. 

 

Odůvodnění: 

Viz legislativní rámec a zákonné limity 

využití území, jevy 5a a 16. 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

Do dalších podmínek využití ploch přestavby P6 

a P7 (kap. C)3 textové části návrhu ÚP (výrok)) 

bude doplněn střet s ochranným pásmem 

památkové rezervace a s územím 

s archeologickými nálezy I. kategorie. 

 

06 

 ad F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO 

VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM 

PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽÍTÍ 

(HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ 

… 

ad F)2 PLOCHY REKREACE - R 

ad F)2.1 REKREACE, KULTURNĚ 

HISTORICKÉ AREÁLY – RX 

 

Výrok: 
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Hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a 

nepřípustné využití požadujeme upravit v 

následujícím znění: 

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ  

Plochy areálu s nadmístním kulturně 

historickým významem – Plže.  

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- pozemky staveb a zařízení souborů 

kulturních památek souboru vinných sklepů 

pro malovýrobu  

- vinařství – malovýroba, skladování, 

prezentace a degustace produktů  

- maloobchodní a obchodní provozy  

- pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury  

- pozemky veřejných prostranství, sídelní 

zeleně  

- ochranná a izolační zeleň  

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s 

hlavním a přípustným využitím a narušují 

kvalitu prostředí vč. kulturních hodnot  

 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- pozemky staveb a zařízení pro 

maloobchodní prodej, stravování, služby za 

podmínky, že svým charakterem a kapacitou 

nemění charakter území, vyjádřený hlavním 

využitím, neovlivňují negativně související 

území svým provozem a nekladou zvýšené 

nároky na dopravní zátěž území  

- fotovoltaické panely, solární panely sloužící 

pouze pro potřeby stavby, na které jsou 

umístěny  

 

Do odůvodnění opatření obecné povahy, 

kterým se vydává územní plán, požadujeme 

doplnit zdůvodnění stanovení plochy s jiným 

způsobem využití, než je stanoveno v § 4 až 

19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území.  

 

Odůvodnění:  

Hlavní využití nerozporujeme, požadujeme 

však doplnění zdůvodnění, např. právě s 

ohledem na nadmístní kulturně-historický 

význam lokality. Lze doplnit i další hlavní 

využití, např. vinohradnictví nebo 

malovýroba vína. V případě přípustného 

využití jsou kulturní památky limitem využití 

území, nikoliv samotným využitím. Vinné 

sklepy představují stavby určené rovněž pro 

skladování vína, přičemž se s ohledem na 

jejich historický původ a rozměry jedná o 

malovýrobu a této by měly odpovídat i 

provozy. Pozemky související dopravní a 

technické infrastruktury, stejně jako pozemky 

veřejných prostranství, jsou dle našeho názoru 

přípustným využitím v ploše PP, nikoliv v 

ploše PX zahrnující sklepy nebo jim zhruba 

odpovídající část terénu. Kromě narušení 

kvality prostředí je vhodné na stejném místě 

vyloučit i činnosti, děje a zařízení narušující 

hodnoty památkové rezervace. Fotovoltaické 

Připomínce 

se částečně 

vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Bude prověřeno a zohledněno v rámci zpracování 

úpravy návrhu ÚP. Zvážit zachování přípustného 

využití „pozemky související dopravní a technické 

infrastruktury“ z důvodu, že by zrušení této části 

mohlo působit problémy při zpracování závazných 

stanovisek orgánu územního plánování 

v předmětné lokalitě (např. realizace přípojek 

inženýrských sítí či zpevněných ploch v ploše RX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno respektovat v rámci úpravy návrhu ÚP. 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 105 

a solární panely náleží mezi nepřípustné 

využití plochy RX uvnitř hranice památkové 

rezervace.  

Předmětem limitování jsou zásahy do 

urbanistické struktury památkové rezervace, 

obnova a využití objektů, využití území a 

nová výstavba na území památkové 

rezervace. Důvodem limitování je zajištění 

rozvoje území památkové rezervace v souladu 

s charakterem její urbanistické struktury a s 

potřebami dnešního života, při současném 

zachování historické a architektonické 

hodnoty celého území i jednotlivých objektů. 

V rezervaci musí být respektován a 

zhodnocen historický půdorys a jemu 

odpovídající urbanistická skladba. Památková 

rezervace je prohlášena jako územní celek, 

který má z hlediska územního plánování 

povahu chráněného území. Limity pro 

památkové rezervace jsou zvláštní skupinou 

limitů, neboť jsou stanoveny celostátně 

platnými předpisy, ale mají lokální charakter. 

07 

ad F)4 PLOCHY VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ – P  

ad F)4.1 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S 

PŘEVAHOU ZPEVNĚNÝCH PLOCH – PP  

 

Výrok:  

Hlavní, přípustné, podmíněně přípustné a 

nepřípustné využití požadujeme v rozsahu 

památkové rezervace a ochranného pásma 

nebo těmto odpovídající nové ploše (např. 

veřejná prostranství s převahou specificky 

zpevněných ploch – PS) upravit v 

následujícím znění:  

 

HLAVNÍ VYUŽITÍ  

Plochy zprostředkovávající bezpečně 

přístupná poloveřejná prostranství s 

významnou prostorotvornou a komunikační 

funkcí, přístupné ve specifickém režimu 

každému bez omezení v zastavěném území a 

zastavitelných plochách.  

 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- pozemky náměstí, návsí, chodníky, ulice s 

úpravami reagujícími na intenzivní pohyb 

pěších  

- zastávky a zálivy hromadné dopravy  

- pozemky technické a obslužné dopravní a 

technické infrastruktury do tonáže (hodnota) t  

- cyklistické stezky, pěší stezky, odpočinkové 

plochy, dětská hřiště  

- pozemky související sídelní zeleně 

 

NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s 

hlavním a přípustným využitím a narušují 

kvalitu prostředí vč. kulturních hodnot nebo 

takové důsledky vyvolávají druhotně  

- umisťování staveb, změna užívání staveb 

nebo změna využití území, které nesouvisí s 

hlavním nebo přípustným využitím plochy, a 

které narušují charakter a strukturu okolní 

zástavby  

 

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

Prověřit možnost vymezení specifických ploch 

s rozdílným způsobem využití (např. PX Veřejná 

prostranství specifická) v památkové rezervaci 

Plže, přičemž by tyto plochy svým hlavním, 

přípustným, podmíněně přípustný a nepřípustným 

využitím respektovaly předmětné stanovisko 

Ministerstva kultury. 

Do textové části územního plánu odůvodnění 

by pak bylo potřeba prověřit nutnost doplnění 

zdůvodnění stanovení plochy s jiným způsobem 

využití, než je stanoveno v § 4 až 19 Vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. 
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- zařízení a aktivity přispívající k sociálním 

kontaktům, bezpečnému pohybu i odpočinku 

osob (např. altány, veřejné WC, půjčovny 

sportovního vybavení, občerstvení s 

venkovním posezením, tržiště apod.) za 

podmínky, že svou funkcí a 

architektonickým výrazem odpovídají 

významu a charakteru daného prostoru  

- akusticky chráněné prostory 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.  

Před vydáním územního rozhodnutí musí být 

deklarován soulad záměru s požadavky 

stanovenými právními předpisy na úseku 

ochrany před hlukem příp. vibracemi.  

 

Odůvodnění:  

Viz legislativní rámec a zákonné limity 

využití území výše, též odůvodnění k 

předchozí ploše s rozdílným způsobem 

využití. Plochy tohoto využití leží v 

památkové rezervaci nebo jejím ochranném 

pásmu, přičemž kromě různých limitů 

zahrnuje plocha PP veřejná prostranství 

různého charakteru, dopravní zátěže i úpravy 

povrchu. Prostor památkové rezervace a 

jejího ochranného pásma, třebaže je volně 

přístupná, má do jisté míry charakter 

poloveřejného prostoru se specifickým 

režimem pohybu včetně dopravního omezení 

z hlediska tonáže i průjezdného profilu. 

Zároveň bude charakterizován převážně 

mlatovými a štětovými plochami (zčásti i 

dlážděnými) oproti běžným veřejným 

prostranstvím náměstí, návsí, chodníku a ulic. 

Zástavky a zálivy hromadné dopravy nejsou 

přípustným využitím s ohledem na charakter 

prostorů i limity využití území. Totéž platí 

pro cyklistické stezky a dětská hřiště, které 

lze realizovat v navazující ploše OS, případně 

OVs. Stávající i návrhová plocha OVs a 

stávajícího plocha OK v ochranném pásmu 

jsou přípustným využitím pro zařízení a 

aktivity přispívající k sociálním kontaktům, 

bezpečnému pohybu i odpočinku osob (např. 

altány, veřejné WC, půjčovny sportovního 

vybavení, občerstvení s venkovním 

posezením, tržiště apod.) za podmínky, že 

svou funkcí a architektonickým výrazem 

odpovídají významu a charakteru daného 

prostoru. Pro území památkové rezervace 

není výše uvedené využití přípustným, a to 

ani podmíněně. 

08 

J)VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ 

ÚZEMNÍCH REZERVA STANOVENÍ 

MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, 

VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO 

PROVĚŘENÍ 

ad R4 – koridor RDS18-A 

 

Výrok: 

Do podmínek pro prověření budoucího 

využití plochy požadujeme zapracovat: 

- řešit výslednou trasu při jižní straně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podmínek pro prověření budoucího využití 

plochy R4 bude doplněn požadavek Ministerstva 

kultury. 
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koridoru, tj. co nejdále od jižního cípu 

památkové rezervace s ochranným 

pásmem 

 

Odůvodnění: 

Požadavek odůvodňujeme vyloučením 

možných nežádoucích vlivů, tj. ochranou 

lokality nadmístního významu proti vlivům 

hluku a vibracím. 

 

09 

ad OBSAH ODŮVODNĚNÍ 

ad GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP 

ad II.3 Výkres širších vztahů, M 1 : 50 000 

 

Výrok: 

V rámci doplněné kategorie OCHRANA 

PAMÁTEK A KULTURNÍCH HODNOT 

požadujeme plošně nebo bodově zapracovat 

památkovou rezervaci s ochranným pásmem 

a území s archeologickými nálezy. 

 

Odůvodnění: 

Viz legislativní rámec a zákonné limity 

využití území, jev 5a a 16. 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

Grafická část návrhu ÚP bude v tomto smyslu 

upravena. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

7. 13.05.2021 

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem 

odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 

dozoru 

oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno 

112309/2021-1150-OÚZ-BR 

12.05.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu 

se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně 

příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, vydává ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 

písm. b) stavebního zákona stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, 

01 

Ve stanovisku ve veřejném zájmu žádáme 

o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu 

územně plánovací dokumentace před 

veřejným projednáním. 

 

Na celém správním území je zájem 

Ministerstva obrany posuzován z hlediska 

povolování níže uvedených druhů staveb 

podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 

Sb. (dle ÚAP jev 119). 

 

Na celém správním území umístit a povolit 

níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany: 

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční 

sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a 

III. třídy 

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a 

jejich objektů 

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, 

včetně zařízení 

- výstavba vedení VN a VVN 

- výstavba větrných elektráren 

- výstavba radioelektronických zařízení 

(radiové, radiolokační, radionavigační, 

telemetrická) včetně anténních systémů a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 108 

opěrných konstrukcí (např. základnové 

stanice….) 

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a 

více nad terénem 

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 

- výstavba objektů tvořících dominanty v 

území (např. rozhledny) 

 

Ministerstvo obrany požaduje respektovat 

výše uvedené vymezené území a zapracovat 

do textové části návrhu územního plánu do 

Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy 

Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že 

tento zájem se dotýká celého správního 

území, zapracujte do grafické části např. 

formou následující textové poznámky pod 

legendu koordinačního výkresu: „Celé 

správní území je zájmovým územím 

Ministerstva obrany z hlediska povolování 

vyjmenovaných druhů staveb“. 

 

Ministerstvo obrany požaduje z textové i 

grafické části návrhu územního plánu Petrov 

odstranit text týkající se ochranného pásma 

radiolokačního zařízení. Toto vymezené 

území se ve správním území obce nenachází. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude upraven dle požadavku dotčeného 

orgánu, tj. do kap. B)4.1 textové části odůvodnění 

návrhu ÚP bude zapracován požadovaný text 

a bude upraven Koordinační výkres dle požadavku 

stanoviska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

8. 12.05.2021 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

MPO 424895/2021 

10.05.2021 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, na základě § 15 

odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a v souladu s § 50 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, uplatňuje k návrhu územního plánu Petrov toto stanovisko: 

01 

S návrhem ÚP Petrov souhlasíme 

za podmínky doplnění zákresu výhradního 

ložiska a schválených prognózních zdrojů 

vyhrazených nerostů do koordinačního 

výkresu a opravy označení prognózního 

zdroje Rohatec 1 ve výrokové části 

a za podmínky vypuštění poslední věty 

v kapitole E)7. „Dobývání nerostných 

surovin“ ve výrokové části. 

 

Územní plán respektuje nerostné bohatství 

na území obce a do výhradního ložiska lignitu 

č. 3138600 Rohatec, schválených 

prognózních zdrojů vyhrazeného nerostu – 

lignitu č. 9430000 Rohatec 1 a č. 9430100 

Rohatec 3 ani do chráněného ložiskového 

území č. 13860000 Vracov, zasahujících 

do severní části katastru, nenavrhuje žádné 

zastavitelné plochy. Upozorňujeme ovšem 

na chybějící zákres schválených prognózních 

zdrojů vyhrazeného nerostu a výhradního 

ložiska v Koordinačním výkrese – prosíme 

doplnit. Rovněž požadujeme opravit označení 

prognózního zdroje Rohatec 1 v kapitole E)7. 

„Dobývání nerostných surovin“ na str. 21 

výrokové části textu (zde je chybně uvedeno 

pouze Rohatec).  

 

Zároveň požadujeme vypustit poslední větu 

téže kapitoly, oznamující, že dobývání 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Návrh ÚP bude v tomto smyslu upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno prověřit a příp. zohlednit v rámci zpracování 

úpravy návrhu ÚP. 
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nerostných surovin je nepřípustným využitím 

v extravilánu, jelikož by takto striktní 

regulativ mohl ohrozit či omezit budoucí 

využití ložiska či prognózních zdrojů 

v budoucnu. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

9. 22.06.2021 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

JMK 89134/2021 

17.06.2021 

 

Koordinované stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), obdržel dne 04.05.2021 

oznámení o společném jednání o „Návrhu územního plánu (ÚP) Petrov“ a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona, které se uskutečnilo dne 24.05.2021 v zasedací místnosti rady, MěÚ 

Hodonín. OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona toto koordinované stanovisko: 

01 

Stanovisko odboru životního prostředí 

(OŽP) 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí, jako věcně a místně 

příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů k „Návrhu územního plánu Petrov“ 

uplatňuje následující stanoviska: 

 

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a změně některých zákonů (vodní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

vodní zákon):  

 

Dotčeným věcně a místně příslušným 

vodoprávním úřadem k uplatňování 

stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 

odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad první 

instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou 

působností v místě požadované činnosti nebo 

stavby, v daném případě se jedná o Městský 

úřad Hodonín, OŽP. 

 

2. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

OŽP není věcně příslušným orgánem státní 

správy lesů. 

 

3. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o ochraně ZPF): 

 

OŽP jako dotčený orgán ochrany ZPF 

příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona 

o ochraně ZPF posoudil předmětný návrh 

územního plánu z hlediska zájmů ochrany 

ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona 

o ochraně ZPF uplatňuje souhlasné stanovisko 

k „Návrhu ÚP Petrov“. 

 

Převážná část návrhových ploch je převáděna 

z dosud platné územně plánovací 

dokumentace. K těmto předloženým 

návrhovým plochám nemá orgán ochrany 

ZPF připomínky, neboť tyto plochy byly již 

jednou projednány a ani při jejich opětovném 

posouzení u nich nebyl shledán zásadní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Hodonín, OŽP byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Hodonín, OŽP byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 
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rozpor se základními zásadami ochrany ZPF 

vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně 

ZPF. Rozpor se základními zásadami ochrany 

ZPF nebyl zjištěn ani u zbývající části nově 

navrhovaných ploch. 

 

V celkovém kontextu byla u návrhových 

ploch prokázána řádným způsobem 

nezbytnost navrhovaného nezemědělského 

využití, rozsahem návrhové plochy odpovídají 

skutečným potřebám sídla. Svým tvarem 

a lokalizací návrhové plochy dotváří 

kompaktní půdorys sídla, aniž by vytvářely 

nežádoucí proluky, či narušovaly organizaci 

a obhospodařování přiléhajících pozemků 

ZPF. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze 

akceptovat dotčení zemědělských půd I. a II. 

třídy ochrany, kterým se při dodržení výše 

uvedených zásad ochrany ZPF nedalo zcela 

vyhnout. Veřejný zájem v případě nově 

navrhovaných ploch je popsán a řádným 

způsobem prokázán v textové části 

odůvodnění a lze jej z hlediska zájmů ochrany 

ZPF potvrdit a zcela akceptovat. 

 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, 

že předložené návrhové plochy komplexně 

odpovídají velikosti a skutečným potřebám 

sídla a navržený zábor zemědělské půdy lze 

považovat za nejvýhodnější řešení z hlediska 

ochrany ZPF, jak stanoví ust. § 5 odst. 1 

zákona o ochraně ZPF. 

 

4. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně 

přírody): 

 

„Návrh ÚP Petrov“ řeší jedno k. ú.: Petrov 

u Hodonína. 

 

Z hlediska příslušnosti podle § 77a odst. 4) 

písm. n) výše uvedeného zákona správní 

orgán uplatnil k „Návrhu zadání ÚP Petrov“ 

stanovisko podle § 45i výše uvedeného 

zákona ve smyslu, že pro daný návrh zadání 

nevyloučil významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost ptačí oblasti 

(dále jen PO) Bzenecká Doubrava – 

Strážnické Pomoraví (CZ0621025) 

a evropsky významných lokalit (dále 

jen EVL) Strážnická Morava (CZ0624068) 

a Strážnicko (CZ0623797), které se nachází 

na k. ú. Petrov u Hodonína, a proto bylo 

v tomto směru provedeno jeho hodnocení 

ve smyslu § 45i zákona, které zpracoval 

RNDr. Milan Macháček. 

 

Ze závěrů hodnocení vyplývá, že „Návrh ÚP 

Petrov“ nebude mít významný negativní vliv 

jak na předměty ochrany, tak na celistvost 

výše uvedených lokalit soustavy Natura 2000 

za předpokladu, že předmětný územní plán 

beze zbytku zapracuje zmírňující opatření 

stanovená komplexním SEA hodnocením, 
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shrnutá v kapitole Návrh stanoviska. 

 

Správní orgán konstatuje, že s tímto závěrem 

je možno se ztotožnit. Srovnáním výstupů 

SEA hodnocení s výstupy návrhu ÚP Petrov 

lze říct, že návrh ÚP Petrov reflektuje výstup 

SEA hodnocení, což je patrno zejména 

z kapitol C.2 a C.3 výroku. 

 

Výjimkou je v tomto ohledu pouze návrh 

koridoru pro protipovodňovou hráz (CNU-

V1), ke kterému SEA hodnocení uvádí, 

že má být prověřena jeho vhodnost a účelnost 

z důvodu možné fragmentace EVL 

Strážnicko. 

 

OŽP požaduje proto do kapitoly E.5 

ke koridoru CNU-V1 uvést, jakým způsobem 

bude toto prověření uplatněno, a to před 

případným zahájením projekční přípravy 

konkrétního záměru. 

 

Z hlediska příslušnosti podle § 77a odst. 4 

písm. x) výše uvedeného zákona správní 

orgán uplatňuje k „Návrhu ÚP Petrov“ 

následující: 

 

„Návrh ÚP Petrov“ řeší zčásti území CHKO 

Bílé Karpaty, pro které je k vyjádření 

příslušná AOPK ČR, Správa CHKO Bílé 

Karpaty, Nádražní 318, 763 26 Luhačovice. 

 

„Návrh ÚP Petrov“ přebírá jako limit využití 

území rovněž maloplošné zvláště chráněné 

území, které je na k. ú. Petrov u Hodonína 

vyhlášeno, a sice PR Oskovec II včetně jeho 

zákonného ochranného pásma. 

 

Koncepční vymezení nadregionálního 

a regionálního ÚSES udává na k. ú. Petrov 

u Hodonína nadregionální biokoridory 

K142V, N a regionální biocentrum RBC20. 

„Návrh ÚP Petrov“ v souladu s tímto 

vymezením přebírá a dle měřítka územního 

plánu zpřesňuje všechny jmenované prvky 

ÚSES. 

 

„Návrh ÚP Petrov“ vymezuje územní rezervy 

pro záměry vyplývající z nadřazených 

územně plánovacích dokumentací. Jedná 

se o plochy R3 (územní rezerva pro severní 

obchvat obce I/55) a R4 (územní rezerva 

pro jižní obchvat obce I/55), navržené 

k územní ochraně za účelem pověření 

možnosti předpokládaného budoucího využití. 

Vzhledem k vymezení formou územní 

rezervy nebyly tyto plochy dále hodnoceny. 

 

Pro území mimo prvky soustavy Natura 2000 

a CHKO Bílé Karpaty OŽP doporučuje 

ve spolupráci s orgánem ochrany přírody 

ORP doplnit do kapitol C.2 a C.3 výroku 

chybějící požadavky SEA hodnocení, viz: 

Z5 – orientace zahrad k Baťovu kanálu, 

Z6 – orientace zahrad k Baťovu kanálu, 

Z7 – objekty situovat do východní části, 

zachovat dřeviny podél levého břehu strouhy, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se částečně 

vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se 

vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základě požadavku věcně a místně příslušného 

vodoprávního úřadu (Městský úřad Hodonín, OŽP) 

na odstranění vymezení protipovodňové hráze 

v loukách lokality Rohořné a poldru Strážnice 

na základě neaktuálnosti podkladů k záplavovému 

území Moravy a Radějovky využitých 

při zpracování návrhu ÚP bude v rámci úpravy 

návrhu ÚP projektantem prověřena možnost 

odstranění vymezení protipovodňové hráze 

a poldru Strážnice, případně přesunutí koridoru 

pro protipovodňovou hráz do územní rezervy. 

 

 

 

 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny (Regionální 

pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty) byla vyzvána k uplatnění stanoviska 

k návrhu ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního 

zákona. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP. 
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zachovat volný pás podél levého břehu 

strouhy, 

Z8 – orientovat zahrady do krajiny (k severu), 

Z9 – orientovat zahrady k trati 

(k jihovýchodu), 

Z10 – objekty situovat ke stávající 

komunikaci (k severovýchodu), zahrady 

do svahu (k jihozápadu), 

Z11 – orientovat zahrady do krajiny 

(k východu), zajistit min. podíl zeleně 40 %, 

respektovat prvky vzrostlé zeleně, 

P2 – orientovat zahradu do krajiny 

(k východu), respektovat prvky vzrostlé 

zeleně. 

 

Plocha Z8 je dle návrhu ÚP podmíněna 

územní studií. Rovněž v tomto případě OŽP 

doporučuje ve spolupráci s orgánem ochrany 

přírody ORP doplnit do kapitoly K výroku 

chybějící požadavky SEA hodnocení, tj. další 

zásady, z kterých má studie vycházet (Návrh 

stanoviska – podpůrná a ostatní opatření, 

plocha Z8). 

 

5. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 

odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší uplatňuje k předloženému 

„Návrhu ÚP Petrov“ stanovisko v tom 

smyslu, že po posouzení předložené 

dokumentace nemá k předloženému návrhu 

připomínky. 

 

6. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a obecně závazné vyhlášky 

Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou 

se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového 

hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 

2025: 

 

V souladu s ust. § 102 odst. 1 zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech nemá krajský úřad 

žádné připomínky, neboť koncepce 

zachovává stávající systém odpadového 

hospodářství. 

 

Krajský úřad upozorňuje na kompetenci 

obecního úřadu obce s rozšířenou působností 

dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech. 

 

7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených 

vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o prevenci závažných havárií): 

 

Při uplatňování „Návrhu ÚP Petrov“ smyslu 

ust. § 50 odst. 2 stavebního zákona není 

potřeba zohledňovat z hlediska zákona č. 

224/2015 Sb. žádná omezení – v zájmovém 

území není stanovena zóna havarijního 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se 

vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno zohlednit v rámci zpracování úpravy návrhu 

ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Hodonín, OŽP byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 
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plánování, respektive zde není evidován 

žádný provozovatel zařazený do skupiny “A” 

a ani do skupiny “B”. 

 

8. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivu na životní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 

OŽP jako orgán příslušný podle ust. § 22 

písm. d) výše uvedeného zákona v této fázi 

projednávání předloženého návrhu změny 

územního plánu konstatuje, že nemá 

k „Návrhu ÚP Petrov“ ani k vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území 

připomínky. 

 

Stanovisko k vyhodnocení vlivů ÚP Petrov 

na životní prostředí ve smyslu ustanovení § 

10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí (dále jen SEA 

stanovisko) bude vydáno samostatně poté, 

co pořizovatel předloží ve smyslu § 50 odst. 5 

stavebního zákona OŽP kopie stanovisek 

a připomínek k problematice životního 

prostředí. 

 

OŽP mimo rámec výše uplatněných 

stanovisek požaduje, aby v dalších fázích 

projednávání předmětné územně plánovací 

dokumentace byly všechny změny řešení 

provedené od společného jednání v textové 

části zřetelně vyznačeny; v tabelárních 

přehledech záborů ZPF a PUPFL 

doporučujeme vyznačit změny formou 

rozšíření původní tabulky o sloupec označený 

v záhlaví „Úpravy po společném jednání“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ukončení projednání návrhu ÚP ve smyslu § 50 

odst. 2 a 3 stavebního zákona vyzve pořizovatel 

KrÚ JMK, OŽP (jako orgán SEA) k uplatnění 

stanoviska podle § 50 odst. 5 stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

 

Výčet všech úprav provedených na základě 

výsledků společného jednání o návrhu ve smyslu 

§ 50 stavebního zákona bude doplněn do textové 

části odůvodnění. 

 

02 

Stanovisko odboru rozvoje dopravy 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), jako 

dotčený orgán z hlediska řešení silnic II. a III. 

třídy za použití ustanovení § 4 odst. 2 

stavebního zákona a podle ustanovení § 40 

odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, v platném znění 

(dále jen zákon o PK) uplatňuje v řízení dle § 

50 odst. 2 stavebního zákona následující 

stanovisko k návrhu územního plánu 

a souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy 

za podmínky splnění následujícího 

požadavku: 

 

1. V návrhu ÚP bude uváděno správné 

označení silnice III. třídy č. 4264 procházející 

řešeným územím. 

2. Podmínky využití návrhových ploch 

s chráněnými prostory situovaných podél 

silnice III/4264 nebudou z hle-diska hlukové 

ochrany v dalším projednávání ÚP 

oslabovány. 

 

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 

stavebního zákona a § 40 odst. 3 písm. f) 

zákona uplatňuje jako věcně a místně 

příslušný dotčený orgán stanovisko k územně 

plánovací dokumentaci a závazné stanovisko 

v územním řízení z hlediska řešení silnic II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude v tomto smyslu upraven, 

tj. označení předmětné silnice bude opraveno. 
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a III. třídy. 

1. V návrhu ÚP musí být uváděno správné 

označení silnice III. třídy procházející 

řešeným územím. V grafické části návrhu ÚP 

je silnice III. třídy č. 4264 procházející 

řešeným územím obce Petrov označována 

nesprávně ve tvaru III/4254. V odůvodnění 

návrhu ÚP je v kapitole Místní komunikace 

uvedeno nesprávně označení silnice III/4264 

ve tvaru „III/4364“. 

2. Podmínky využití návrhových ploch 

pro bydlení musí být z hlediska ochrany před 

hlukem navrhovány tak, aby nedocházelo 

na silnici III/4264 k omezování provozu podle 

zákona o ochraně veřejného zdraví. 

 

KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem územního 

plánu, ovšem pouze při respektování 

požadavků uvedených ve výroku. Podle 

ustanovení § 4 odst. 2. písm. b) stavebního 

zákona je toto stanovisko závazným 

podkladem pro opatření obecné povahy 

vydávané podle stavebního zákona. 

03 

Stanovisko odboru kultury a památkové 

péče 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů uplatňuje 

krajský úřad stanovisko k územně plánovací 

dokumentaci pro území, ve kterém 

je památková zóna nebo nemovitá kulturní 

památka, nejde-li o působnost ministerstva 

kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném 

případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru kultury a památkové péče. 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

Ministerstvo kultury bylo vyzváno k uplatnění 

stanoviska k návrhu ÚP ve smyslu § 50 odst. 2 

stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

10. 18.06.2021 
Obec Petrov 

696 65 Petrov č. p. 113 

/ 

17.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

Zastupitelstvo obce Petrov na svém jednání, které se konalo dne 09.06.2021 navrhlo a schválilo tyto připomínky: 

 

01 

U lokality Z3, Z9, Z10, Z14 a P3 – stanovit 

veřejně prospěšnou stavbu – provedení 

dopravní a technické obslužnosti. 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

zastavitelné plochy Z3 a Z14, a dále nově 

vymezené zastavitelné plochy sloužící pro zajištění 

dopravní a technické obslužnosti návrhových ploch 

Z9, Z10 a P3, budou vymezeny jakožto veřejně 

prospěšné stavby pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, pro které lze práva k pozemkům 

a stavbám vyvlastnit. 

02 

Lokalita Z11 změnit na R (rezerva stejně jako 

R1 a R2). 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

zastavitelná plocha Z11 bude převedena do územní 

rezervy, přičemž důvodem je především 

problematická dopravní a technická obslužnost 

lokality (stejně jako u navrhované územní rezervy 

R1). 

03 

Lokalita TO opravit barvu plochy. Připomínce 

se vyhovuje. 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

u stabilizované plochy s rozdílným způsobem 

využití „TO Plochy technické infrastruktury – 

nakládání s odpady“ u železničního přejezdu 

(pozemky parc. č. 696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 

697/4, 697/5 a 697/6) bude v grafické části návrhu 

ÚP změněno barevné znázornění plochy ze světle 

modré barvy na světle fialovou (jako u jiných ploch 
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technické infrastruktury). Jedná se o opravu 

tiskařské chyby. 

04 

Lokalita Mnp změnit na Os (dle původního 

ÚP pokud bude možnost, tak po hranici kat. 

území) a zahrnout část i s lokalitou DV (celý 

přístav) do veřejně prospěšných staveb, 

lokalitu Os vymezit jako zastavitelnou 

plochu. 

Připomínce 

se částečně 

vyhovuje. 

Nutno prověřit a příp. zohlednit v rámci zpracování 

úpravy návrhu ÚP, tj. prověřit změnu využití 

pozemků v prostoru za přístavem (pozemky parc. č. 

1305/6 a 1305/7) z ploch s rozdílným způsobem 

využití „MNp Plochy smíšené nezastavěného území 

přírodní“ na zastavitelnou plochu s využitím 

„OS Občanské vybavení – sport“ minimálně 

v rozsahu doposud platného ÚPO Petrov 

(tam vymezeno jako návrhová plocha N4B – Rp = 

plochy pro rekreaci a sport), případně dle podmínek 

v území. 

 

Plocha přístavu s vymezenou plochou s rozdílným 

způsobem využití „DV Plochy dopravní 

infrastruktury – doprava vodní“ (pozemek parc. č. 

1305/8) bude vymezena jako veřejně prospěšná 

stavba pro dopravní infrastrukturu, pro kterou lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

 

Zastavitelnou plochu s využitím OS, jejíž vymezení 

bude prověřeno projektantem, nelze vymezit 

jakožto veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nýbrž 

vzhledem k povaze navrhovaného využití pouze 

jako veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze 

uplatnit předkupní právo. Po dohodě s určeným 

zastupitelem bylo dohodnuto, že se tato plocha 

nebude vymezovat jako veřejně prospěšná stavba. 

05 

Lokalita P4 – hřbitov určit jako veřejně 

prospěšnou stavbu. 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

Vzhledem k povaze navrhovaného využití plochy 

přestavby P4 nelze rozšíření hřbitova vymezit 

jakožto veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nýbrž 

pouze jako veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou 

lze uplatnit předkupní právo. Po dohodě s určeným 

zastupitelem bylo dohodnuto, že se tato plocha 

nebude vymezovat jako veřejně prospěšná stavba. 

06 

Lokalita Plže – stanovit všechny komunikace 

a technickou infrastrukturu jako veřejně 

prospěšnou stavbu. 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

všechny plochy veřejných prostranství v areálu 

vesnické památkové rezervace Plže budou 

vymezeny jakožto veřejně prospěšné stavby 

pro dopravní a technickou infrastrukturu, pro které 

lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

07 

Komunikaci DX za tratí – stanovit jako 

veřejně prospěšnou stavbu a vymezit jako 

zastavitelnou plochu. 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Projektant ÚP prověří možnost vymezení účelové 

komunikace za tratí (tzv. „stará petrovská cesta“ 

vedoucí při železniční trati z Petrova směrem 

na Strážnici) jakožto zastavitelné plochy 

a vymezení plochy jakožto veřejně prospěšné 

stavby pro dopravní infrastrukturu, pro kterou lze 

práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

08 

Lokalita VU1 – zrušit plochu biocentrum z 

ploch s možností vyvlastnění. 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

u plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

K1 bude zrušeno vymezení veřejně prospěšné 

opatření VU1 (v textové části značeno WU1), 

pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

 

Dle § 170 odst. 1 stavebního zákona lze práva 

k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění 

staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření 

podle stavebního zákona, při řešení problematiky 

ÚSES odejmout nebo omezit pouze za účelem 

založení prvků územního systému ekologické 

stability. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

i z výroku návrhu ÚP vyplývá, že se v případě LBC 
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Pod Petrovem jedná o částečně funkční, částečně 

existující prvek ÚSES, nejedná se tudíž v tomto 

případě o založení nového prvku ÚSES, 

a vymezení VPO je tedy neúčelné, neboť není 

naplněn účel vyvlastnění dle § 170 stavebního 

zákona. 

Obec Petrov navíc projevila vůli zrušit vymezení 

veřejně prospěšného opatření VU1 (v textové části 

značeno WU1), na což má právo. 

09 

Lokalita PO3 – zrušit plochu z ploch s 

možností předkupního práva. 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

u plochy přestavby P2 bude zrušeno vymezení 

veřejně prospěšné stavby PO3, pro kterou lze 

uplatnit předkupní právo. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

11. 06.05.2021 
Archeologický ústav akademie věd ČR 

Čechyňská 363/19, 612 00 Brno 

ARUB/3056/2021 DS 

03.05.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Archeologický ústav AV ČR v Brně, v. v. i., 

jakožto organizace vyjadřující se k ochraně 

archeologického kulturního dědictví podle 

§ 21, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění, Vás tímto 

upozorňuje, že celé řešené území je územím 

s archeologickými nálezy a jako takové 

je chráněno podle § 21, odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění, tzn.: 

 

Má–li dojít na území s archeologickými 

nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch 

terénu (hloubení výkopů při výstavbě 

protierozních a protipovodňových opatření, 

komunikací apod.), je třeba předpokládat 

narušení nebo odkrytí archeologických nálezů 

a situací, čímž vzniká nutnost provedení 

záchranného archeologického výzkumu. 

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, v platném znění 

povinen písemně ohlásit termín zahájení 

zemních prací již od doby přípravy stavby 

ARÚB, a umožnit jemu nebo oprávněné 

organizaci provedení záchranného 

archeologického výzkumu na dotčeném 

území. 

 

V elektronické podobě je možné podklady 

s vyznačenými pozitivně prokázanými 

archeologickými lokalitami získat u správce 

Státního archeologického seznamu, 

tj. na Oddělení památkové archeologie 

Generálního ředitelství Národního 

památkového ústavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Územním plánem nedochází k umísťování žádných 

konkrétních záměrů (staveb). Vedle vymezení 

zastavěného území jsou navrženy pouze nové 

zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby 

a plochy a koridory územních rezerv se stanovením 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití a podmínek prostorového uspořádání, vč. 

základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Konkrétní záměry (stavby) budou řešeny 

až navazujícími projektovými dokumentacemi, 

resp. povolovány samostatným správním řízením 

v souladu s platným ÚP (předmětné upozornění lze 

tedy uplatnit až ke konkrétním záměrům). 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech 

území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu se zásadami 

územního rozvoje kraje a s politikou územního 

rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat 

podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 

plánu nebo územním rozhodnutím (viz § 43 odst. 3 

stavebního zákona). 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

12. 10.05.2021 
Statní plavební správa – pobočka Přerov 

Bohuslava Němce 640/2, 750 02 Přerov 

01086/BK/21 

07.05.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

K oznámení Městského úřadu Hodonín, odboru rozvoje města k výše uvedené věci sděluje Státní plavební správa 

následující: 

01 
Podle zákona o vnitrozemské plavbě č. 

114/1995 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 

Vzato 

na vědomí. 

Územním plánem nedochází k umísťování žádných 

konkrétních záměrů (staveb). Vedle vymezení 
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222/1995 Sb., v platném znění, je řeka 

Morava včetně průplavu Otrokovice – 

Rohatec protékající zájmovým územím 

sledovanou vodní cestou dopravně 

významnou. Veškeré stavby na této vodní 

cestě mohou být prováděny pouze 

se souhlasem Státní plavební správy 

a za podmínek stanovených ve správním 

řízení. 

zastavěného území jsou navrženy pouze nové 

zastavitelné plochy a koridory, plochy přestavby 

a plochy a koridory územních rezerv se stanovením 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití a podmínek prostorového uspořádání, vč. 

základních podmínek ochrany krajinného rázu. 

Konkrétní záměry (stavby) budou řešeny 

až navazujícími projektovými dokumentacemi, 

resp. povolovány samostatným správním řízením 

v souladu s platným ÚP (předmětné upozornění lze 

tedy uplatnit až ke konkrétním záměrům). 

Územní plán v souvislostech a podrobnostech 

území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly 

územního plánování v souladu se zásadami 

územního rozvoje kraje a s politikou územního 

rozvoje. Územní plán ani vyhodnocení vlivů 

na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat 

podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu 

plánu nebo územním rozhodnutím (viz § 43 odst. 3 

stavebního zákona). 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

13. 24.05.2021 
Martin T. 

Rohatec 

/ 

24.05.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Žádám o vyjádření k parcelám p. č. 1020/8, 

1020/7, 1020/6, 1018/1, 1018/4, 1019/6 a 

1019/5 v katastrálním území obce Petrov 

z hlediska jejich využití dle územního plánu 

jsou vedeny jako orná půda, změnit jejich 

využití na plochy pro bydlení. 

 

Žádám o vyjádření, zda je možné 

na pozemkových parcelách p. č. 1020/8, 

1020/7, 1020/6, 1018/1, 1018/4, 1019/6 

a 1019/5 v katastrálním území obce Petrov 

z hlediska jejich využití dle územního plánu 

postavit stavbu rodinného domu, bungalovu 

o velikosti cca 8 x 13 m, který bude mít 

obytné přízemí navazující na garáž pro auto 

a oplocení zahrady. 

 

Žádám o změnu účelu využití parcel v rámci 

změny územního plánu obce Petrov 

na parcelách p. č. 1020/8, 1020/7, 1020/6, 

1018/1, 1018/4, 1019/6 a 1019/5, kdy jsou 

tyto parcely vedeny v zemním plánu jako 

„AP – plochy zemědělské-pole“, převést 

je na zastavitelné plochy „SV – plochy 

smíšené obytné – venkovské“. Důvodem 

žádosti o změnu je plánovaná výstavba 

rodinného domu se zahradou na těchto 

parcelách. 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

Možnost změny využití ploch na předmětných 

pozemcích byla projektantem prověřována v rámci 

procesu zpracování návrhu ÚP, přičemž byla 

shledána nekoncepční.  

Rozvoj bydlení do dotčené lokality není v souladu 

s navrhovanou urbanistickou koncepcí obce, 

je vymezováno dostatečné množství zastavitelných 

ploch pro bydlení v jiných lokalitách obce. 

Vybudováním rodinného domu na předmětných 

pozemcích by došlo k narušení stávající identity 

místa, neboť se jedná o klidovou lokalitu u vodní 

plochy využívanou k procházkám či oddychu. 

Pro novostavbu rodinného domu není v dotčené 

části lokality zajištěno dostatečné napojení 

na dopravní, a především technickou infrastrukturu, 

přičemž obec se zasíťováním této části lokality 

nepočítá. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

14. 28.05.2021 
Ing. Petr J. 

Zlín 

/ 

27.05.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Jsem vlastníkem pozemku parc. č. 1329/101 

v k.ú. Petrov u Hodonína, který leží na 

východním okraji obce Petrov, vlevo u silnice 

z Petrova do Strážnice. Ve stávajícím 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezenou zastavitelnou plochu 1.03a – Br 
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územním plánu je tento pozemek veden jako 

„Bydlení – B s funkčním využitím – obytné 

území, zahrnuje činnosti, děje a zařízení 

související bezprostředně s bydlením“. Ve 

zpracovávaném návrhu nového územního 

plánu má být plocha s parcelou č. 1329/101 

vyjmuta z „Bydlení – B s funkčním využitím 

– obytné území, zahrnuje činnosti, děje a 

zařízení související bezprostředně 

s bydlením“ a má být nově řešena jako 

koridor územních rezerv. 

 

Jako vlastník pozemku p.č. 1329/101 v k.ú. 

Petrov u Hodonína nesouhlasím s řešením 

v návrhu nového územního plánu a požaduji, 

aby byla plocha „Bydlení – B s funkčním 

využitím – obytné území, zahrnuje činnosti, 

děje a zařízení související bezprostředně 

s bydlením“ nadále v novém územním plánu 

zachována. 

 

Na výše uvedeném pozemku p.č. 1329/101 

v k.ú. Petrov u Hodonína plánuji postavit 

rodinný dům, jehož výstavba by nově 

navrhovanou změnou územního plánu byla 

prakticky odsunuta až do vyčerpání 

stávajících či nově navrhovaných ploch 

s funkčním využitím „Bydlení – B s funkčním 

využitím – obytné území, zahrnuje činnosti, 

děje a zařízení související bezprostředně 

s bydlením“. 

určenou pro bydlení v rodinných domech převést 

do územní rezervy R2. K tomuto rozhodnutí dospěl 

vzhledem k hlukovému zatížení a silné intenzitě 

dopravy v dotčené lokalitě, přičemž konstatoval, 

že možnost realizace obytných domů a zejména 

jejich dopravní připojení na I/55 jsou v současném 

stavu dopravy obcí nereálné. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – 

územní pracoviště Hodonín vyjádřila ve svém 

stanovisku i v rámci konzultace na společném 

jednání podporu navrhovanému řešení předmětné 

lokality. S odkazem na výše uvedené zůstane návrh 

ÚP v tomto ohledu beze změn. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

15. 07.06.2021 
Ivana H. 

Petrov 

/ 

06.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Námitka proti změně ÚP Petrov a to změna 

uspořádání území. Výše uvedený pozemek 

parc. č. 1329/89 se dle zatím platného 

územního plánu nachází v oblasti určené 

k bydlení. V návrhu nového územního plánu 

je tento pozemek již zařazen do oblasti 

(identifikace ploch) jako koridor územních 

rezerv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změna uspořádání území z bydlení čili 

možnost výstavby nových domů či bytů 

do koridoru územních rezerv je krok zpět 

a nepodporuje státem podporovanou výstavbu 

nových domů či bytů. Celkový dojem návrhu 

nového územního plánu je omezení výstavby 

nových domů (podpora mladých a nových 

občanů) a podpory rozvoje obce. 

 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezenou zastavitelnou plochu 1.03a – Br 

určenou pro bydlení v rodinných domech převést 

do územní rezervy R2. K tomuto rozhodnutí dospěl 

vzhledem k hlukovému zatížení a silné intenzitě 

dopravy v dotčené lokalitě, přičemž konstatoval, 

že možnost realizace obytných domů a zejména 

jejich dopravní připojení na I/55 jsou v současném 

stavu dopravy obcí nereálné. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – 

územní pracoviště Hodonín vyjádřila ve svém 

stanovisku i v rámci konzultace na společném 

jednání podporu navrhovanému řešení předmětné 

lokality. S odkazem na výše uvedené zůstane návrh 

ÚP v tomto ohledu beze změn. 

 

Z důvodu velkého hlukového zatížení a silné 

intenzity dopravy (v případě stanovení územní 

rezervy R2) a nezajištění dostatečné dopravní 

a technické obslužnosti pro realizaci obytné 

lokality (v případě stanovení územní rezervy R1) 

byl rozvoj obytné zástavby oproti platnému ÚPO 

Petrov přesměrován na západní okraj Petrova, 

zejména do lokality Padělky. Navržené zastavitelné 

plochy navazují na zastavěné území tak, aby účelně 

využívaly stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu a vhodně doplnily strukturu 
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zástavby. Z textové části návrhu ÚP vyplývá, 

že rozsah vymezených zastavitelných ploch 

odpovídá současným a výhledovým potřebám obce. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

16. 10.06.2021 
Jiří S. 

Strážnice 

/ 

03.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Připomínka se týká změny zařazení pozemku 

p.č. 1305/6 v kú Petrov u Hodonína. 

 

V aktuálním ÚP je z asi 80 – 85 % vedena 

jako Pt – trvale travní porost, a ze zbylé části 

značena jako Rp – Sportovní zařízení 

v přírodním prostředí. V novém ÚP je však 

tato parcela komplet vedena jako MNp – 

plochy smíšené nezastavitelného území – 

přírodní priority. 

 

Nyní, když tam má být „nezastavitelná 

zeleň“, se tato parcela cenově výrazně 

znehodnotí. Mojí připomínkou je, aby změna 

neproběhla a parcela mohla být v alespoň 

takovém rozsahu jako v aktuálním ÚP 

využívána k původnímu účelu. 

 

Naopak – podpořil bych rozšíření tohoto 

druhu využití (rekreace a sport) na celou 

parcelu – jelikož se toto místo k danému 

účelu využití zcela nabízí. Na vedlejší 

parcele, kterou vlastní z části i obec (p.č. 

1305/7), je vybudován domeček pro děti 

a posezení a tu původní myšlenku ÚP – 

„rekreace a sport“ tam toto místo reálně 

naplňuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutno prověřit a příp. zohlednit v rámci zpracování 

úpravy návrhu ÚP, tj. prověřit změnu využití 

pozemku v prostoru za přístavem (pozemek parc. č. 

1305/6) z ploch s rozdílným způsobem využití 

„MNp Plochy smíšené nezastavěného území 

přírodní“ na zastavitelnou plochu s využitím 

„OS Občanské vybavení – sport“ minimálně 

v rozsahu doposud platného ÚPO Petrov 

(tam vymezeno jako návrhová plocha N4B – Rp = 

plochy pro rekreaci a sport), případně dle podmínek 

v území. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

17. 10.06.2021 
Ing. Jiří M., Ph. D., Mgr. Dagmar M., Jiří M. 

Petrov 

/ 

11.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Území dotčené touto připomínkou tvoří výše 

uvedené parcely 1274/2, 1274/56 a 1274/83, 

které se nachází v těsné návaznosti na západní 

hranici zastavěného území obce Petrov 

zakresleného ve zveřejněném návrhu ÚP 

Petrov severně od silnice I/55. 

 

Předmětné pozemky jsou dlouhodobě užívány 

naší rodinou v souvislosti s bydlením 

v přilehlém rodinném domě (č. p. 14), 

a to zejména jako zahrada a sad sloužících 

pro samozásobitelské hospodaření a oddych. 

V současnosti jsou na pozemcích vysazeny 

rychle rostoucí dřeviny, a to právě 

ze samozásobitelských důvodů. Pozemky tedy 

nelze v žádném případě považovat za plochy 

přírodního charakteru, tzn. dle odstavce 

F)14.1 textové části návrhu ÚP Petrov 

za „plochy rozptýlené krajinné zeleně“; stejně 

tak současnou vegetaci na předmětných 

pozemcích nelze považovat (ani územním 
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plánem prohlásit) za „vegetaci trvalou 

s obnovou v delším časovém cyklu“, ale 

právě naopak – obnova stávající vegetace 

se vzhledem k druhové skladbě a k účelu 

výsadby předpokládá v krátkých časových 

cyklech. 

 

V budoucnu hodláme pozemky nadále užívat 

v souvislosti bydlením, rekreací 

a samozásobitelským hospodařením naší 

rodiny. Pozemky budou užívány zejména 

k pěstování hospodářských a okrasných 

dřevin a ke každodenní relaxaci a odpočinku. 

Předmětná plocha má vytvořit přirozený, 

přírodě blízký, předěl mezi obytnými 

plochami (SV) a zemědělsky 

obhospodařovanou krajinou (AP). 

 

Nesouhlasíme s určením našich výše 

uvedených předmětných pozemků k účelu 

„PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO 

ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ – MNp“ a současně 

navrhujeme vymezit tuto plochu zeleně dle 

stávajícího a požadovaného způsobu využití - 

tzn. jako plochu s rozdílným způsobem 

využití „ZELEŇ – ZAHRADY A SADY – 

ZZ“. 

 

Stávající i požadovaný způsob využití 

předmětných pozemků: 

• odpovídá navrženým podmínkám 

využití území pro plochy ZZ ve zveřejněném 

Návrhu ÚP Petrov, 

• neodpovídá navrženým podmínkám 

využití území pro plochy MNp, 

• úzce souvisí s existující doplňující, 

podmiňující a nekolidující činností – 

bydlením (na východní straně), 

• navazuje na existující nekolidující 

činnost – zemědělskou rostlinnou 

prvovýrobou (na západní straně), 

• nemá vliv na žádné veřejné zájmy, 

týkající se ochrany přírodního a kulturního 

dědictví nebo civilizačních, architektonických 

a urbanistických hodnot území, 

• nemá vliv na případné další členění 

plochy na pozemky. 

 

Z uvedeného vyplývá, že: 

• vymezení předmětných pozemků 

pro plochu stabilizovanou „ZELEŇ – 

ZAHRADY A SADY – ZZ“ (tj. dle odst. 

F/5.1 textové části návrhu ÚP Petrov) 

je v souladu s ustanovením § 3, odst. 2 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, 

• určení předmětných pozemků 

pro plochu „SMÍŠENOU 

NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ PŘÍRODNÍ – 

MNp“ v souladu s uvedeným legislativním 

ustanovením není. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se částečně 

vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bude prověřeno a příp. zohledněno v rámci 

zpracování úpravy návrhu ÚP, tj. bude prověřena 

možnost změny funkčního využití dotčených 

pozemků (parc. č. 1274/2, 1274/56 a 1274/83) dle 

stávajícího a požadovaného způsobu využití – 

pravděpodobně se bude jednat o změnu na plochu 

s rozdílným způsobem využití „MNz – plochy 

smíšené nezastavěného území zemědělské“, neboť 

plochy „ZZ Zeleň – zahrady a sady“ jsou určeny 

primárně pro vymezování v zastavěném území. 

 

 

 

 

 

 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 121 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

18. 17.06.2021 
Josef S. 

Petrov 

/ 

14.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Vznáším námitku proti novému návrhu 

územního plánu obce Petrov, jehož součástí 

jsou parcely 1329/121 a 1329/114 – 

nesouhlasím se zařazením do pozemkových 

rezerv. Požaduji ponechat pozemky v obytné 

zóně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesouhlasím, aby na mé pozemky 1460/113 

a 1460/107 a 1460/78 byla uplatněna 

předkupní práva. Proti tomuto směřují moje 

námitky. 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezené zastavitelné plochy 3A – Br a 1.04a – Br 

určené pro bydlení v rodinných domech převést 

do územní rezervy R1. Důvodem je především 

problematická dopravní a technická obslužnost 

lokality, kdy do předmětné lokality není dopravní 

ani technická infrastruktura přivedena, přičemž 

je zajištění dopravní a technické obslužnosti území 

ze strany obce podmíněna vypořádáním 

vlastnických práv ve vymezené zastavitelné ploše 

Z3. 

 

Po dohodě s určeným zastupitelem bude návrh ÚP 

upraven ve smyslu připomínky, tj. u zastavitelné 

plochy Z2 bude zrušeno vymezení veřejně 

prospěšné stavby PO1, pro kterou lze uplatnit 

předkupní právo, a dále bude u zastavitelné plochy 

Z12 zrušeno vymezení veřejně prospěšné stavby 

VD3, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

19. 17.06.2021 
Sdružení advokátů Palíková  Palík  

Husova 16, 602 00 Brno 

/ 

17.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

Josef a Milada M., Jan M., Marie V., Pavel V., Ing. Ladislav K. a Ing. Veronika K., jakožto vlastníci předmětných pozemků 

v k.ú. Petrov u Hodonína, jsou na základě přiložených plných mocí zastoupeni Mgr. Tomášem Palíkem. 

 

Veřejnou vyhláškou ze dne 3.5.2021, sp.zn.: sp. zn.: MUHO 7395/2012 ORM, č.j. MUHOCJ 29923/2021 bylo oznámeno 

zahájení projednávání návrhu Územního plánu Petrov a současně Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále 

jen „územní plán“). 

 

K návrhu Územního plánu Petrov a současně Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (dále jen „územní plán“) 

podáváme v zákonné lhůtě námitky, které odůvodňujeme takto: 

01 

Využíváme tohoto práva a vznášíme námitky, 

a to ke změně zařazení shora uvedených 

pozemků tak, že pozemky p.č. 1329/179, 

1329/174, 1329/173, 1329/165, 1329/164, 

1329/166, 1329/167, 1329/170, 1329/171, 

316/2, 1329/172, 1329/160, 1329/159, 

1329/157, 1329/150, 1329/149, 1329/148, 

1329/146, 1329/140, 1329/131, 1329/127, 

1329/126, 1329/122, 1329/118, 1329/113, 

1329/110, 1329/104, 1329/98, 1329/94, 

1329/91, 1329/90 a 1329/87 změnily zařazení 

z obytné zóny do rezerv. 

 

Proti takové změně směřují naše námitky 

a trváme na tom, aby byl zachován charakter 

shora uvedených pozemků ve smyslu znění 2. 

změny Územního plánu obce ke dni 

28.7.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce se 

nevyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezené zastavitelné plochy 3A – Br a 1.04a – Br 

určené pro bydlení v rodinných domech 

(předmětné pozemky parc. č. 1329/179, 1329/174, 

1329/173, 1329/165, 1329/164, 1329/166, 

1329/167, 1329/170, 1329/171, 1329/172, 

1329/160, 1329/159, 1329/157, 1329/150, 

1329/149, 1329/148, 1329/146, 1329/140, 

1329/131, 1329/127, 1329/126, 1329/122, 

1329/118, 1329/113 a 1329/110) převést do územní 

rezervy R1. Důvodem je především problematická 

dopravní a technická obslužnost lokality, 

kdy do předmětné lokality není dopravní ani 

technická infrastruktura přivedena, přičemž 

je zajištění dopravní a technické obslužnosti území 

ze strany obce podmíněna vypořádáním 

vlastnických práv ve vymezené zastavitelné ploše 

Z3. S odkazem na výše uvedené zůstane návrh ÚP 

v tomto ohledu beze změn. 
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Předmětný pozemek parc. č. 316/2 je dle návrhu 

ÚP součástí zastavitelné plochy Z3 určené 

pro veřejné prostranství, zde tudíž nedochází 

k žádné změně oproti doposud platnému ÚPO, 

ve kterém je pozemek součástí zastavitelné plochy 

3C-Uo určené rovněž pro veřejné prostranství. 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezenou zastavitelnou plochu 1.03a – Br 

určenou pro bydlení v rodinných domech 

(předmětné pozemky parc. č. 1329/104, 1329/98, 

1329/94, 1329/91 a 1329/90) převést do územní 

rezervy R2. K tomuto rozhodnutí dospěl vzhledem 

k hlukovému zatížení a silné intenzitě dopravy 

v dotčené lokalitě, přičemž konstatoval, 

že možnost realizace obytných domů a zejména 

jejich dopravní připojení na I/55 jsou v současném 

stavu dopravy obcí nereálné. 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – 

územní pracoviště Hodonín vyjádřila ve svém 

stanovisku i v rámci konzultace na společném 

jednání podporu navrhovanému řešení předmětné 

lokality. S odkazem na výše uvedené zůstane návrh 

ÚP v tomto ohledu beze změn. 

 

Předmětný pozemek parc. č. 1329/87 je dle návrhu 

ÚP součástí nezastavěného území, stabilizované 

plochy AP určené pro zemědělské využití, 

zde tudíž nedochází k žádné změně oproti doposud 

platnému ÚPO, ve kterém je pozemek součástí 

nezastavěného území, stabilizované plochy Po 

určené rovněž pro zemědělské využití. 

02 

Pozemky p.č. 1460/87, 1460/84, 1460/81, 

1460/80, 1460/79, 1460/74 a 1460/50 se staly 

pozemky s uplatněním předkupního práva, 

s možností vyvlastnění 

 

Proti takové změně směřují naše námitky, 

neboť takový návrh je nepřijatelný 

a z pohledu vlastníků naprosto nemorální. 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Po dohodě s určeným zastupitelem bude návrh ÚP 

upraven ve smyslu připomínky, tj. u zastavitelné 

plochy Z2 bude zrušeno vymezení veřejně 

prospěšné stavby PO1, pro kterou lze uplatnit 

předkupní právo, dále bude u plochy přestavby P7 

zrušeno vymezení veřejně prospěšné stavby VD2, 

pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit, a dále bude u zastavitelné plochy Z12 

zrušeno vymezení veřejně prospěšné stavby VD3, 

pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

03 

 

Pozemky p.č. 1401/96, 1401/79 a 1401/97 

zůstávají zařazeny v TO – nakládání s odpady 

(sběrný dvůr, skládka, kompostárna, …), 

sběrný dvůr se buduje v sousedství. 

Požadujeme změnit na HS – plochy smíšené 

výrobní, případně na VD – výroba drobná 

a služby. 

 

Proti tomu směřují naše námitky, požadujeme 

změnit na průmyslovou zónu. 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, tj. 

předmětné pozemky parc. č. 1401/96, 1401/79 

a 1401/97 budou stejně jako sousední pozemek 

parc. č. 1411 a část pozemku parc. č. 1401/2 

zařazeny do plochy s rozdílným způsobem využití 

„HS – plochy smíšené výrobní“, tak aby návrh ÚP 

respektoval reálné umístění sběrného dvora. 

04 

Pozemky p.č. 1288/1, 1288/2, 1288/20 

a 1288/25 změnily charakter jen částečně, 

na jeho většinové části zůstává lokální 

biocentrum (dále jen „LBC“), LBC Pod 

Petrovem – Lokální biocentrum a MNz – 

plochy smíšené nezastavitelného území – 

zemědělství extenzivní a plocha s možností 

vyvlastnění. S tímto nemůžeme souhlasit. 

Z těchto pozemků trváme na odstranění LBC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí podobu předmětné lokality 

a po konzultaci s Městským úřadem Hodonín, 

odborem životního prostředí (jakožto věcně 

a místně příslušným orgánem ochrany přírody) 

navrhnul umístění a parametry LBC Pod Petrovem. 

Návrh místního ÚSES vychází z nadregionálního 

a regionálního systému ekologické stability, 

z přírodních podmínek řešeného území, z již 

vypracovaných generelů ostatních obcí 

a ze zpracovaného plánu místního ÚSES v CHKO 



Územní plán Petrov  Odůvodnění územního plánu 

 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a odstranění jejich zařazení jako území 

s uplatněním předkupního práva s možností 

vyvlastnění. Důvod k námitkám je jasný – 

tato část obce je určena k bydlení a pod 

označením LBC ji k běžnému bydlení nelze 

využít. Zařazení pozemků jako těch 

s uplatněním předkupního práva s možností 

vyvlastnění je v místě, kde jsou rodinné 

domky a místa pro jejich stavbu naprosto 

nesmyslné a odporující jedné z hlavních 

zásad obecního zřízení, kdy takový správní 

celek se má primárně starat o spokojený život 

svých obyvatel, a ne jim bydlení v obci 

znepříjemňovat. 

 

V platném územním plánu je zakresleno LBC 

a EK – krajinná zeleň, která již mnoho let 

neplní svoji funkci. LBC neplní svou funkci, 

kterou má plnit na daném místě, nikdy 

neplnilo a ani nikdy plnit nebude, pokud 

budou pozemky ve vlastnictví občanů. Vždy 

to byla pouze zemědělská pole, která 

se pravidelně obhospodařovala. 

Až s postupnou výstavbou, která začala asi 

v roce 2012 se zemědělské hospodaření 

postupně ukončilo a o pozemky se začali 

starat vlastníci pozemků na kterých mají 

postavené domy, nebo zahrádky. 

 

Majitelé pozemků, občané, nejsou schopni 

na svých parcelách vybudovat funkční 

prostředí, a ani to není v jejich zájmu. 

 

Nejmenší rozloha LBC musí být 3 hektary, 

proto by LBC bylo vhodné přesunou 

na pozemky ve vlastnictví státu, nebo obce, 

na kterých je reálné vybudovat skutečně 

funkční prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Bílé Karpaty (firma Low a spol. 1997) a okresního 

generelu Hodonín z r. 2002 – navrhované umístění 

tudíž respektuje historické vymezení prvku 

místního ÚSES a je v souladu s dlouhodobou 

koncepcí uspořádání krajiny v dotčeném území. 

V rámci fáze společného jednání se příslušné 

dotčené orgány ochrany přírody jasně vyjádřily 

pro ponechání stávajícího umístění LBC, přičemž 

nebyly rozporovány navrhované parametry 

biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

vyplynul požadavek na potvrzení vymezení LBC 

Pod Petrovem v cenné lokalitě na soutoku 

Radějovky a Baťova kanálu. 

Přesunutím skladebného prvku ÚSES na základě 

narušení jeho funkčnosti nerespektováním 

stanovených podmínek pro využití území ze strany 

vlastníků pozemků či odporu vlastníků pozemků 

proti umístění prvku by do budoucna založilo 

nebezpečný precedens. S odkazem na výše 

uvedené zůstane návrh ÚP v tomto ohledu beze 

změn. 

 

Po dohodě s určeným zastupitelem bude návrh ÚP 

bude upraven ve smyslu této části připomínky, 

tj. u plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

K1 bude zrušeno vymezení veřejně prospěšné 

opatření VU1 (v textové části značeno WU1), 

pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

Dle § 170 odst. 1 stavebního zákona lze práva 

k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění 

staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření 

podle stavebního zákona, při řešení problematiky 

ÚSES odejmout nebo omezit pouze za účelem 

založení prvků územního systému ekologické 

stability. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

i z výroku návrhu ÚP vyplývá, že se v případě 

LBC Pod Petrovem jedná o částečně funkční, 

částečně existující prvek ÚSES, nejedná se tudíž 

v tomto případě o založení nového prvku ÚSES, 

a vymezení VPO je tedy neúčelné, neboť není 

naplněn účel vyvlastnění dle § 170 stavebního 

zákona. 

Obec Petrov navíc v rámci své připomínky 

k návrhu ÚP projevila vůli zrušit vymezení veřejně 

prospěšného opatření VU1 (v textové části značeno 

WU1), na což má právo. 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci fáze společného jednání o návrhu ÚP 

Petrov se k navrhované podobě LBC Pod Petrovem 

vyjádřily příslušné dotčené orgány ochrany 

přírody, přičemž nebyly rozporovány navrhované 

parametry biocentra. Podoba vymezení biocentra 

byla projektantem konzultována také 

se zpracovatelem Hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí (SEA hodnocení), který 

parametry předmětného prvku místního ÚSES 

rovněž nerozporoval. 
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Navrhujeme LBC přesunou na pozemky 

parcela č.: 2092/1 (část) - Baťův kanál, 

povodí Moravy, 1286 - vodní tok Radějovka, 

povodí Moravy, 1274/1 - vlastník ČR, 

1274/26 (část) - obec Petrov, 1274/52 - obec 

Petrov, 1274/53 - vlastník ČR. Celková 

výměra by byla cca 4,5 hektaru. Zároveň 

bude splněna vhodnost umístění z hlediska 

virtuální bio cesty, neboť se v těchto místech 

stékají dva vodní toky. 

 

LBC je také nakresleno přes Baťův kanál 

i jeho druhou stranu hráze (Baťův kanál 

je uměle vybudovaný kanál, který dříve 

sloužil pro přepravu uhlí po vodě 

ze Sudoměřic do Otrokovic). Dnes se jedná 

o turistickou atrakci s tisíci turisty ročně, kteří 

projíždějí, křižují přes nefungující LBC 

na kolech a lodích, kde je na druhé straně 

hráze je vybudovaná cyklostezka a v korytě 

Baťova kanálu je vedena lodní doprava.  

 

Z navrhovaného územního plánu se podává, 

že obci s rozšířenou působností, jejímu 

odboru životního prostředí a v návaznosti 

na něm i stavebnímu úřadu, vadí občany 

postavené ploty, které jsou v tomhle území. 

Občané si pouze chrání své pozemky, 

na kterých vznikla lokalita určená k bydlení, 

řada rodinných domů se zahradami. 

Samozřejmostí v tomto případě bývá oplocení 

pozemku a jeho využívání v celé míře. 

Dalším důvodem, proč by měly být oplocené, 

je již zmíněný velký nápor turistů, kteří 

navštěvují Baťův kanál. Je logické, že občané 

obce nechtějí mít na svém pozemku 

zaparkované karavany, ohniště a hlučící 

skupiny lidí, kteří po sobě zanechají pouze 

hromady odpadků, což nelze zařadit jako 

funkční biocentrum (LBC). 

Obec Petrov projevila zájem o přesun LBC Pod 

Petrovem do zmíněné lokality, avšak dotčené 

orgány na úseku ochrany přírody trvají 

na navrhovaném umístění, což potvrdily také 

závěry ze zpracovaného Hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí (SEA hodnocení). 

Přesunutím skladebného prvku místního ÚSES 

by došlo k zatížení jiných vlastníků pozemků, 

přičemž současné umístění biocentra a z toho 

vyplývající zatížení vlastníků dotčených pozemků 

je dlouhodobé a stabilní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětná plocha s rozdílným způsobem využití 

v krajině K1 není určena k bydlení ani k činnostem 

s bydlením souvisejícím, což je v souladu 

se stávajícím vymezením plochy v doposud 

platném ÚPO Petrov. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

20. 18.06.2021 
Anna B. 

Petrov 

/ 

17.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Jako vlastník pozemku p.č. 1329/116 

a spoluvlastník pozemku parc. č. 1329/115 

v k.ú. Petrov u Hodonína podávám 

připomínku k návrhu ÚP Petrov. Výše 

uvedené pozemky jsou v současné době 

vedeny v ploše určené pro bydlení. 

Nesouhlasím se změnou zařazení těchto 

pozemků do koridoru územních rezerv. 

 

Změnou územního plánu přicházím o 

stavební pozemek, který mám v budoucnu 

v plánu využít pro stavbu rodinného domu. 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí rozvoj předmětné lokality 

a navrhnul v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezené zastavitelné plochy 3A – Br a 1.04a – Br 

určené pro bydlení v rodinných domech převést 

do územní rezervy R1. Důvodem je především 

problematická dopravní a technická obslužnost 

lokality, kdy do předmětné lokality není dopravní 

ani technická infrastruktura přivedena, přičemž 

je zajištění dopravní a technické obslužnosti území 

ze strany obce podmíněna vypořádáním 

vlastnických práv ve vymezené zastavitelné ploše 

Z3. 
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Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

21. 22.06.2021 
Marie Z. 

Petrov 

/ 

21.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Požaduji ponechat pozemek parc. č. 1329/88 

v k.ú. Petrov u Hodonína v původní podobě, 

jak je ve znění druhé změny územního plánu 

obce Petrov ke dni 28.07.2011. 

 

Nesouhlasím se zařazením pozemku z obytné 

zóny do rezerv. 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Předmětný pozemek parc. č. 1329/88 je dle návrhu 

ÚP součástí nezastavěného území, stabilizované 

plochy AP určené pro zemědělské využití, zde 

tudíž nedochází k žádné změně oproti doposud 

platnému ÚPO, ve kterém je pozemek součástí 

nezastavěného území, stabilizované plochy Po 

určené rovněž pro zemědělské využití. 

Pozemek se nenachází v ploše, kde návrh ÚP 

vymezuje územní rezervu R2 určenou pro bydlení 

v rodinných domech, přičemž je rozsah územní 

rezervy stanoven v doposud platném ÚPO Petrov 

vymezenou zastavitelnou plochou 1.03a – Br 

určené pro bydlení v rodinných domech. Rozšíření 

územní rezervy nad rámec výše zmíněného nebude 

realizováno. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

22. 22.06.2021 
Josef V. 

Strážnice 

/ 

21.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

S ohledem na projednávání návrhu ÚP Petrov 

žádám příslušný orgán Městského úřadu 

Hodonín o zaevidování do územního plánu 

předmětných parcel parc. č. 1393/172, 

1393/173 a 1393/174 v k.ú. Petrov 

u Hodonína do zastavitelné plochy 

pro bydlení. 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Navrhovaný záměr vymezení zastavitelné plochy 

pro bydlení v lokalitě Za tratí je v rozporu 

s koncepcí rozvoje bydlení v obci Petrov 

navrhované novým ÚP. Zastavitelná plocha 

je navrhována jako solitérní bez vazby na stávající 

zastavěné území obce. Vymezení předmětné 

návrhové plochy je v rozporu s principem 

zachovávání celistvosti zastavěných ploch 

katastrálního území. 

Svým tvarem a lokalizací by návrhová plocha 

narušila kompaktní půdorys sídla, přičemž 

by došlo k vytvoření nežádoucí proluky. Pozemky 

se nachází v zemědělské, neurbanizované části 

obce bez potenciálu rozvoje této části území 

pro obytnou funkci. 

Rozvoj bydlení do dotčené lokality není v souladu 

s navrhovanou urbanistickou koncepcí obce, 

je vymezováno dostatečné množství zastavitelných 

ploch pro bydlení v jiných lokalitách obce. 

Vybudováním rodinného domu na předmětných 

pozemcích by došlo k narušení stávající identity 

místa, neboť se jedná o nezastavěnou lokalitu 

u železniční trati využívanou jen k zemědělské 

činnosti. 

Pro novostavbu rodinného domu není v dotčené 

lokalitě zajištěno dostatečné napojení především 

na technickou infrastrukturu, přičemž obec 

se zasíťováním této lokality nepočítá. 

02 

Připomínka k obchvatu RDS 18-A R4 – který 

dále vede přes katastrální území Petrov 

u Hodonína a Strážnice na Moravě. Vnímám 

jeho nevhodnost z hlediska značné hlukové 

zátěže obzvláště pro obec Petrov a město 

Strážnice a dále znehodnotí plochu letiště. 

Nehledě k tomu, že tento navrhovaný obchvat 

degraduje značnou část orné půdy. 

Obě varianty obchvatů budou bezpředmětné, 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Vymezení koridoru územní rezervy RDS18-A 

určeného pro jižní variantu A silničního obchvatu 

obce Petrov vyplývá z nadřazené územně 

plánovací dokumentace (Zásady územního rozvoje 

Jihomoravského kraje), kterou je předložený návrh 

ÚP povinen respektovat. 
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když bude dostavěná dálnice D55 

Bzenec-Přívoz – Rohatec. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

23. 23.06.2021 
Ing. Ladislav K. a Ing. Veronika K. 

Petrov 

/ 

18.06.2021 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Žádáme o zrušení LBC Pod Petrovem na 

pozemku parc. č. 1288/20 v rámci 

katastrálního území Petrov u Hodonína, 

případně přesunutí LBC Pod Petrovem na 

jiné vhodné místo v rámci katastrálního 

území obce Petrov. V rámci aktuálního 

návrhu územního plánu obce Petrov dochází 

poutze k částečnému zrušení LBC Pod 

Petrovem v rámci stávající lokality při 

soutoku Radějovky a Baťova kanálu. 

 

LBC Pod Petrovem již řadu let neplní svou 

funkci, a to od doby, kdy byla v rámci dané 

lokality (Prúda) zahájena výstavba rodinných 

domů. S ohledem na tuto skutečnost postrádá 

význam udržovat LBC Pod Petrovem ve 

stávající lokalitě při soutoku Radějovky a 

Baťova kanálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBC Pod Petrovem není součástí biokoridoru 

nadregionálního ani regionálního významu a 

dále také není součástí lokality soustavy 

Natura 2000. jedná se pouze o lokální 

biocentrum určené obcí Petrov. Argument, že 

„tato zóna je historicky lokalizována na dané 

místo“ není možné akceptovat, a to s ohledem 

na aktuální stav dané lokality, který již řadu 

let neodpovídá historickému stavu s funkcí 

biocentra. 

 

Po dokončení stavby rodinných domů na 

pozemcích s parcelními čísly 1288/25, 1288/2 

a 1288/1 se stane LBC Pod Petrovem 

uzavřenou lokalitou, přičemž při současném 

zohlednění intenzivního cestovního ruchu na 

Baťově kanále včetně obou břehů bude 

evidování této lokality jako lokálního 

biocentra nadále zcela postrádat smysl. 

V rámci katastrálního území obce Petrov by 

zcela jistě bylo možné identifikovat jiné 

vhodnější lokality pro splnění prvků 

lokálního biocentra. 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Projektant ÚP prověřil v rámci procesu zpracování 

návrhu ÚP budoucí podobu předmětné lokality 

a po konzultaci s Městským úřadem Hodonín, 

odborem životního prostředí (jakožto věcně 

a místně příslušným orgánem ochrany přírody) 

navrhnul umístění a parametry LBC Pod Petrovem. 

Návrh místního ÚSES vychází z nadregionálního 

a regionálního systému ekologické stability, 

z přírodních podmínek řešeného území, z již 

vypracovaných generelů ostatních obcí 

a ze zpracovaného plánu místního ÚSES v CHKO 

Bílé Karpaty (firma Low a spol. 1997) a okresního 

generelu Hodonín z r. 2002 – navrhované umístění 

tudíž respektuje historické vymezení prvku 

místního ÚSES a je v souladu s dlouhodobou 

koncepcí uspořádání krajiny v dotčeném území. 

V rámci fáze společného jednání se příslušné 

dotčené orgány ochrany přírody jasně vyjádřily 

za ponechání stávajícího umístění LBC, přičemž 

nebyly rozporovány navrhované parametry 

biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

vyplynul požadavek na potvrzení vymezení LBC 

Pod Petrovem v cenné lokalitě na soutoku 

Radějovky a Baťova kanálu. 

Přesunutím skladebného prvku ÚSES na základě 

narušení jeho funkčnosti nerespektováním 

stanovených podmínek pro využití území ze strany 

vlastníků pozemků či odporu vlastníků pozemků 

proti umístění prvku by do budoucna založilo 

nebezpečný precedens. S odkazem na výše 

uvedené zůstane návrh ÚP v tomto ohledu beze 

změn. 

 

V rámci fáze společného jednání o návrhu ÚP 

Petrov se k navrhované podobě LBC Pod Petrovem 

vyjádřily příslušné dotčené orgány ochrany 

přírody, které trvaly na navrhovaném umístění 

biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

vyplynul požadavek na potvrzení vymezení LBC 

Pod Petrovem v cenné lokalitě na soutoku 

Radějovky a Baťova kanálu. 

LBC Pod Petrovem nebylo vymezeno obcí Petrov, 

za vymezení a hodnocení místní ÚSES zodpovídá 

příslušný orgán ochrany přírody. 

Obec Petrov projevila zájem o přesun LBC 

Pod Petrovem do jiné lokality, avšak dotčené 

orgány na úseku ochrany přírody trvají 

na navrhovaném umístění, což potvrdily také 

závěry ze zpracovaného Hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí (SEA hodnocení). 
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V rámci SEA hodnocení k návrhu ÚP Petrov 

ze dne 16.05.2021 je uvedeno, že lokální 

biocentrum je pouze částečně funkční, 

částečně existující. I z toho důvodu by bylo 

vhodné přesunout LBC Pod Petrovem na jiné 

vhodné místo v rámci katastrálního území 

obce Petrov, v rámci kterého bude lokální 

biocentrum plně funkční a plně existující. 

V rámci stávajícího LBC Pod Petrovem to již 

s ohledem na aktuální stav této lokality 

nebude možné. 

 

Zachování LBC Pod Petrovem v lokalitě dle 

nového územního plánu obce Petrov by 

představovalo poškození zájmů majitelů 

dotčených nemovitostí, jelikož následné 

související odstranění stávajícího oplocení 

dotčených pozemků by pro jejich majitele 

znamenalo narušení záměrů na výsadbu či 

udržování keřů a ovocných stromů v rámci 

plotem uzavřených nemovitostí. Oplocení 

těchto nemovitostí má svůj logický význam – 

ochrana nemovitostí před pohybem cizích 

osob a s tím spojenými nežádoucími projevy 

poškozování cizí věci či vandalství. 

02 

Změna účelu pozemku parc. č. 1288/20 na 

plochu „Plocha smíšená obytná – venkovská“ 

stejně jako v případě pozemků parc. č. 

1288/5, 1288/3, 1288/17 a 1288/4, které jsou 

v rámci aktuálně platného územního plánu 

rovněž součástí LBC Pod Petrovem. 

 

V rámci nové podoby územního plánu obce 

Petrov již není vzhledem k původnímu stavu 

uvažováno s lokalizací LBC Pod Petrovem na 

pozemcích s parcelními čísly 1288/5, 1288/3, 

1288/17 a 1288/4, přičemž LBC Pod 

Petrovem je v rámci nového územního plánu 

obce Petrov lokalizováno pouze na 

pozemcích s parcelními čísly 1288/25, 

1288/2, 1288/20 a 1288/1. tato skutečnost je 

naprosto nepochopitelná a to i vzhledem ke 

skutečnosti, že v rámci žádosti o přesun 

doručené zástupcům obce Petrov požadovali 

majitelé všech dotčených pozemků přesun 

LBC Pod Petrovem na jinou vhodnou lokalitu 

v rámci katastrálního území obce Petrov, což 

také všichni majitelé dotčených pozemků 

stvrdili svým podpisem. Zrušení lokalizace 

LBC Pod Petrovem se tak dotklo pouze části 

dotčených pozemků, přičemž pro část 

pozemků již obce Petrov zrušení LBC Pod 

Petrovem nenavrhuje v rámci nového 

územního plánu obce Petrov. 

Připomínce 

se nevyhovuje. 

Z § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů vyplývá, že se plochy 

biocenter vymezují jako plochy přírodní. 

 

 

 

V rámci fáze společného jednání o návrhu ÚP 

Petrov se k navrhované podobě LBC Pod Petrovem 

vyjádřily příslušné dotčené orgány ochrany 

přírody, které trvaly na navrhovaném umístění 

biocentra, přičemž nebyly rozporovány navrhované 

parametry biocentra. Ze zpracovaného Hodnocení 

vlivů koncepce na životní prostředí 

(SEA hodnocení) vyplynul požadavek na potvrzení 

vymezení LBC Pod Petrovem v cenné lokalitě 

na soutoku Radějovky a Baťova kanálu. 

Obec Petrov projevila zájem o přesun LBC 

Pod Petrovem do jiné lokality, avšak dotčené 

orgány na úseku ochrany přírody trvají 

na navrhovaném umístění, což potvrdily také 

závěry ze zpracovaného Hodnocení vlivů koncepce 

na životní prostředí (SEA hodnocení). 

 

03 

Zrušení podmínky obce Petrov související 

s možností vyvlastnění v případě pozemku 

parc. č. 1288/20. 

 

V souvislosti s novým územním plánem obce 

Petrov jsou pozemky s parc. č. 1288/25, 

1288/2, 1288/20 a 1288/1 dále určeny jako 

plocha s možností vyvlastnění dle § 170 

stavebního zákona. Uvedení této podmínky 

v rámci nového územního plánu obce Petrov 

je naprosto nepřijatelné a nemorální. Určení 

výše uvedených pozemků jako pozemků 

Připomínce se 

vyhovuje. 

Po dohodě s určeným zastupitelem bude návrh ÚP 

bude upraven ve smyslu této připomínky, 

tj. u plochy s rozdílným způsobem využití v krajině 

K1 bude zrušeno vymezení veřejně prospěšné 

opatření VU1 (v textové části značeno WU1), 

pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám 

vyvlastnit. 

Dle § 170 odst. 1 stavebního zákona lze práva 

k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění 

staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření 

podle stavebního zákona, při řešení problematiky 

ÚSES odejmout nebo omezit pouze za účelem 
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s možností vyvlastnění není vzhledem 

k ustanovení § 170 odst. 1 stavebního zákona 

povinné. 

založení prvků územního systému ekologické 

stability. Ze zpracovaného Hodnocení vlivů 

koncepce na životní prostředí (SEA hodnocení) 

i z výroku návrhu ÚP vyplývá, že se v případě 

LBC Pod Petrovem jedná o částečně funkční, 

částečně existující prvek ÚSES, nejedná se tudíž 

v tomto případě o založení nového prvku ÚSES, 

a vymezení VPO je tedy neúčelné, neboť není 

naplněn účel vyvlastnění dle § 170 stavebního 

zákona. 

Obec Petrov navíc v rámci své připomínky 

k návrhu ÚP projevila vůli zrušit vymezení veřejně 

prospěšného opatření VU1 (v textové části značeno 

WU1), na což má právo. 

 

 

Pozn. pořizovatele 

V části „Stanovisko/ připomínka/ konzultace“ je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla jakkoliv 

ovlivněna podstata) uplatněného stanoviska, připomínky, konzultace (včetně pravopisných chyb, překlepů apod.).  

 

Požadavky pořizovatele: 

- V záznamech o účinnosti zmínit pořizovatele: Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 

Hodonín, a dále upravit pověřenou osobu pořizovatele – Jméno a příjmení: Ing. Dalibor Novák, funkce: vedoucí Odboru 

rozvoje města. 

- Doplnit plochu přestavby P3 mezi plochy, ve kterých je rozhodování v území podmíněno zpracováním územní studie 

(kapitola K textové části ÚP – výrok). V kapitole C)3 textové části ÚP (výrok) doplnit do dalších podmínek využití 

plochy přestavby P3 všechny podmínky vyplývající ze zpracovaného hodnocení SEA – především stanovenou intenzitu 

zastavění a orientaci zahrad. 

- Do návrhu ÚP Petrov bude doplněna (pod)kapitola s definicí použitých pojmů – podkroví, intenzita zastavění pozemku, 

podlaží, stavební čára, charakter okolní zástavby, výšková regulace zástavby, nerušící výrobní činnosti, výrobní služby, 

řemeslná drobná výroba, občanské vybavení místního významu atd. (viz příloha) 

- Na základě stanoviska dotčeného věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu dojde k odstranění vymezení 

protipovodňové hráze a poldru Strážnice, případně přesunutí koridoru pro protipovodňovou hráz do územní rezervy, 

přičemž dojde ke zrušení vymezení veřejně prospěšné stavby VK1. 

- V kapitole C)2 textové části ÚP (výrok) doplnit do dalších podmínek využití zastavitelné plochy Z7 způsob zastavění 

předmětné plochy (např. umístění novostaveb po obvodu plochu), případně podmínit rozhodování v území zpracováním 

územní studie. 

- Po vzoru vypořádání připomínky č. 01 obce Petrov vymezit plochu přestavby P5 jakožto veřejně prospěšnou stavbu 

pro dopravní a technickou infrastrukturu, pro kterou lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

- V návaznosti na vypořádání připomínek týkajících se zrušení vymezení veřejně prospěšných staveb PO1 a PO3, pro které 

lze uplatnit předkupní právo, bude po dohodě s určeným zastupitelem zrušeno také vymezení VPS s označením PO2. 

Kapitola H) textové části ÚP (výrok) bude tudíž kompletně zrušena. 

- Po dohodě s určeným zastupitelem bude projektantem prověřena možnost rozšíření plochy přestavby P3 o zbývající část 

pozemku parc. č. 1446 a o celý pozemek parc. č. 1459/124 (viz příloha). Důvodem pro požadavek je umožnění zastavění 

lokality v rozsahu předložené urbanistické studie (viz příloha). 

- Doplnit do návrhu ÚP Petrov vymezení nových zastavitelných ploch pro veřejná prostranství s převahou zpevněných 

ploch (plocha PP) dostatečných parametrů u zastavitelných ploch pro bydlení Z9 a Z10. Účelem vymezení bude 

vybudování odpovídající dopravní a technické obslužnosti navrhovaných lokalit, přičemž budou tyto nově vymezené 

zastavitelné plochy veřejných prostranství vymezeny jakožto veřejně prospěšné stavby pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 

- Do dalších podmínek využití zastavitelných ploch a ploch přestavby Z8, Z9, Z10 a P2 doplnit podmínku zajišťující 

vybudování dopravní a technické obslužnosti v lokalitě před jejím zastavěním. Např. „zastavitelnost lokality 

je podmíněna vybudováním dopravní a technické obslužnosti.“ 

- Do dalších podmínek využití zastavitelných ploch a ploch přestavby vymezených pro veřejná prostranství (plochy Z3, 

Z14, P5 a nově vymezené zastavitelné plochy obsluhující návrhové plochy bydlení Z9 a Z10) doplnit podmínku 

zajišťující vybudování dopravní a technické obslužnosti v lokalitě před jejím zastavěním. Např. „realizace účelu 

vymezení zastavitelné plochy Z14 je podmínkou zastavitelnosti návrhové plochy Z8“ (obdobně Z3 u R1, P5 u P2, 

budoucí Z? u Z19, budoucí Z? u Z10). 
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- V lokalitě Za Kapličkou budou pozemky parc. č. 517/3, 517/4 a 517/9 vyjmuty ze zastavěného území a dojde zde 

ke změně vymezené stabilizované plochy z PP na DX (účelová komunikace v nezastavěném území). 

Důvodem pro požadavek je narovnání skutečného stavu v území. 

- Doplnění již realizovaných vodovodů v lokalitách u lázní a u průmyslové zóny (viz příloha) do grafické části ÚP – 

koordinační výkres a výkres technické infrastruktury. Do grafické části ÚP budou doplněny návrhové trasy vedení 

inženýrských sítí (vodovod, kanalizace a elektrické vedení) v celé zastavitelné ploše Z3, a dále na pozemku parc. č. 

1036/4 (napojení zastavitelné plochy Z14). Na pozemku parc. č. 759/1 (lokalita u lázní) bude doplněna návrhová trasa 

vedení elektrické energie. 

- Bude sjednoceno označení veřejně prospěšných opatření pro ÚSES v textové a grafické části návrhu ÚP (momentálně 

WU v textově části a VU v grafické části). 

I) VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO 
NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV 

ve smyslu § 53 zákona č. 183/2006 SB., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a krajského úřadu uplatněných k upravenému 

návrhu Územního plánu Petrov 
 

Poř. č. 

podání 
Název subjektu 

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Hodonín 

3. Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 

4. Krajský úřad Jihomoravského kraje 

5. Ministerstvo kultury 

Další stanoviska dotčených orgánů nebyly uplatněny, resp. byly doručeny po uplynutí zákonné lhůty 

a ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního zákona se k nim nepřihlíží. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

1. 14.02.2022 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

MPO 15053/2022 

10.02.2022 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství, ve smyslu 

ustanovení § 15 odst. 2 zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, uplatňuje k návrhu územního plánu Petrov toto stanovisko: 

01 

S návrhem ÚP Petrov souhlasíme 

za podmínky opravy označení prognózního 

zdroje Rohatec 1 ve výrokové části. 

 

Změny, k nimž došlo od společného jednání, 

nijak neomezí ochranu a využití nerostného 

bohatství na území obce. také v návrhu 

pro veřejné projednání respektuje územní plán 

výhradní ložisko lignitu č. 3138600 Rohatec, 

schválené prognózní zdroje vyhrazeného 

nerostu – lignitu č. 9430000 Rohatec 1 a č. 

9430100 Rohatec 3 i chráněné ložiskové 

území č. 13860000 Vracov, zasahující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska vyžaduje drobnou 

úpravu návrhu ÚP. 
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do severní části katastru, a nenavrhuje sem 

žádné zastavitelné plochy. na základě naší 

připomínky ze stanoviska k návrhu 

pro společné jednání z 10. 5. 2021 

do Koordinačního výkresu doplněn zákres 

výhradního ložiska a schválených 

prognózních zdrojů. Upozorňujeme ovšem 

na opětovné chybné označení prognózního 

zdroje Rohatec 1 v kapitole E)7. „Dobývaní 

nerostných surovin“ na str. 23 výrokové části 

textu (zde je chybně uvedeno Rohatec 3). 

poslední věta téže kapitoly byla upravena tak, 

že dobývání nerostných surovin je vyloučeno 

pouze v plochách přírodních (NP) 

a v plochách smíšených nezastavěného území 

– přírodní priority (MNp). jelikož tyto plochy 

do výhradního ložiska, prognózních zdrojů 

a CHLÚ prakticky nezasahují (pouze malá 

část MNp v CHLÚ), souhlasíme s takovou 

úpravou. 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, 

tj. v kapitole E)7. „Dobývaní nerostných surovin“ 

na str. 23 výrokové části textu bude upraveno 

označení prognózního zdroje lignitu na Rohatec 1. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

2. 15.02.2022 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brně 

Jeřábkova 4, 602 00 Brno (územní pracoviště Hodonín) 

KHSJM 08573/2022/HO/HOK 

15.02.2022 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany 

veřejného zdraví místně příslušný dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle 

ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní 

řád“), vydává toto stanovisko: 

01 

KHS JmK bylo dne 07.02.2022 Městským 

úřadem Hodonín, Odbor rozvoje města, 

Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín, 

IČO 00284891, jako pořizovatelem územně 

plánovací dokumentace pro obec Petrov, 

v souladu s ustanovením § 52 stavebního 

zákona doručeno oznámení o konání 

veřejného projednání návrhu územního plánu 

Petrov (dále také “ÚP”), ze dne 04.02.2022. 

 

Návrh ÚP Petrov upravila společnost 

Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. 

v lednu 2022, evidenční číslo 218 – 001 – 

808. 

 

Současně s návrhem ÚP bylo vyhotoveno 

„Vyhodnocení předpokládaných vlivů 

na udržitelný rozvoj území“ (dále také 

„VVURÚ“) včetně hodnocení vlivu na životní 

prostředí (dále také „SEA“), zpracovatel 

RNDr. Milan Macháček – EKOEX 

JIHLAVA, ekologické expertizy, poradenství 

a služby, Holíkova 3834/71, 58601 Jihlava, 

držitel osvědčení č. j. 6333/246/OPV/93 

Vzato 

na vědomí. 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 
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ze dne 15.04.1993, autorizace prodloužena 

rozhodnutím MŽP č. j. 23877/ENV/06. 

 

K návrhu zadání se KHS JmK vyjádřila dne 

17.12.2018 pod číslem jednacím KHSJM 

68152/2018/HO/HOK, k návrhu ÚP 

a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj 

území bylo uplatněno stanovisko dne 

24.05.2021 pod číslem jednacím KHSJM 

28434/2021/HO/HOK. 

 

Vybrané změny provedené po společném 

jednání 

 upraven výčet veřejně prospěšných staveb, 

veřejně prospěšných opatření, staveb 

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti 

státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva 

k pozemkům a stavbám vyvlastnit 

 upraveno vymezení pozemků parc. č. 

1401/96, 1401/79 a 1401/97 ve výrobní zóně 

jako plochy s rozdílným způsobem využití 

plochy smíšené výrobní – HS 

 upraveno vymezení pozemků parc. č. 

696/4, 696/5, 696/6, 696/7, 697/4, 697/5 

a 697/6 jako plochy technické infrastruktury – 

nakládání s odpady TO u železničního 

přejezdu 

 opraveno označení silnice III. třídy č. 4264 

(původně chybně 4254) 

 rozšířena plocha přestavby P3 v rozsahu 

předložené urbanistické studie 

 doplněny plochy Z15 a Z16 pro veřejná 

prostranství s převahou zpevněných ploch – 

PP pro obsluhu lokalit pro bydlení Z9 a Z10 

 vyřazena protipovodňová hráz (koridor 

CNU-V1) v lokalitě luční trati Rohořné 

severně od Baťova kanálu 

 změněny pozemky parc. č. 696/4, 696/5, 

696/6, 696/7, 697/4, 697/5 a 697/6 

za Kapličkou, plochy z PP na DX (účelová 

komunikace v nezastavěném území) 

 navržena plocha Z17 – plocha pro výstavbu 

účelové komunikace 

 zastavitelná plocha Z11 převedena 

do zemních rezerv (plocha R5) 

 zrušeno vymezení veřejně prospěšného 

opatření VU1 

 všechny zastavitelné plochy určené 

k zajištění dopravní a technické obslužnosti 

navrhovaných ploch pro bydlení vymezeny 

jako veřejně prospěšné stavby vč. úpravy 

podmínek 

 

Předmětný návrh ÚP upravený pro veřejné 

projednání byl ze strany KHS JmK v rozsahu 

částí změněných po společném jednání 

posouzen ve smyslu ustanovení § 2 správního 
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řádu, a to v rozsahu požadavků na ochranu 

veřejného zdraví vyplývajících 

ze souvisejících ustanovení zákona č. 

258/2000 Sb. a právních předpisů 

prováděcích, mj. nařízení vlády č. 272/2011 

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 

předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou 

se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 

pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Při posuzování KHS JmK postupovala 

v souladu s ustanovením § 3 správního řádu 

tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, a ve smyslu § 50 odst. 

1 správního řádu KHS JmK uvážila 

skutečnosti známé z moci úřední a skutečnosti 

obecně známé a podklady vyhodnotila 

ve smyslu ustanovení § 50 odst. 4 správního 

řádu dle své úvahy, při níž se KHS JmK 

primárně v návaznost i na z měny provedené 

od společného jednání zabývala otázkou 

potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské 

zdraví, které mohou ve svém důsledku 

při uplatňování ÚP v podobě deklarované 

v projednávaném návrhu predikovat zdravotní 

rizika pro populaci vystavenou rizikovým 

faktorům životních podmínek. 

 

Dále bylo posouzení návrhu ze strany KHS 

JmK zaměřeno na zjištění, zda lze podmínky 

a požadavky uplatněné v upraveném návrhu 

ve vztahu k ochraně veřejného zdraví 

považovat za opatření směřujíc í k řízení 

zdravotních rizik ve smyslu § 2 odst. 4, § 77 

od st. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 

258/2000 Sb. 

 

Současně bylo ze strany KHS JmK s odkazem 

na ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 

258/2000 Sb. s přihlédnutím k ustanovení § 2 

odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. posuzováno, 

zda VVURÚ a SEA jsou v předkládaném 

rozsahu a podobě dostatečným, a vzhledem 

k míře podrobnosti úplným a objektivním, 

podkladem pro posouzení návrhu a následné 

uplatnění stanoviska KHS JmK k návrhu ÚP 

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území z hlediska ochrany veřejného zdraví 

včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, 

a to s respektem k principu předběžné 

opatrnosti a obezřetnosti. 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že se KHS JmK 

při posuzování upraveného návrhu ÚP 

a VVURÚ včetně SEA zabývala identifikací 

potenciálních zdravotních rizik souvisejících 

s následným využíváním konkrétních ploch 

a koridorů vymezených v návrhu ÚP. 
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S odkazem na výše uvedené KHS JmK 

po zvážení všech aspektů dospěla k závěru, že 

upravený návrh v přiměřené míře respektuje 

nutnost eliminace, resp. minimalizace 

potenciálních zdravotních rizik pro populaci 

vystavenou rizikovým faktorům životních 

podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 a 

4 zákona č. 258/2 000 Sb. v e spojení s § 7 7 

odst. 1 a 82 o dst. 2 písm. j) zákona č. 

258/200 0 Sb. Sb., nevymezuje plochy 

a koridory v dimenzích zcela zásadně 

vylučujících řešení případných střetů zájmů 

v navazujících řízeních, a současně 

je z návrhu ve spojení s § 77 odst. 2, 3 a 4 

zákona č. 258/2000 Sb. zřejmé, jakými 

opatřeními je resp. bude ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb. zajištěno řízení 

zdravotních rizik. 

 

Závěrem KHS JmK konstatuje, 

že uplatňováním ÚP dle projednávaného 

návrhu bude dán předpoklad pro naplnění cílů 

územního plánování vyplývajících 

z ustanovení § 18 stavebního zákona, a to mj. 

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, a bude dán reálný 

předpoklad eliminace resp. minimalizace 

potenciálních zdravotních rizik pro populaci 

vystavenou rizikovým faktorům životních 

podmínek ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 

a 4, neboť jsou v přiměřené míře stanovena 

opatření, kterými bude ve spojení s § 77 odst. 

2, 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěno 

řízení zdravotních rizik ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) 

zákona č. 258/2000 Sb. 

 

Současně tímto KHS JmK omlouvá svoji 

účast na veřejném projednání návrhu. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

3. 09.03.2022 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 

Národní třída 25, 695 35 Hodonín 

MUHOCJ 18345/2022  

08.03.2022 

 

Koordinované stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Podáním ze dne 8.2.2022 obdržel odbor životního prostředí MěÚ Hodonín oznámení zahájení „Řízení územním plánu 

Petrov a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. 

 

Žadatelem a adresátem je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín 
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Zpracovatel je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města – úřad územního plánování, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 

Hodonín 

Objednatel: Obec Petrov, 696 65 Petrov 113, IČ 00285218 

 

Obsahem předložené dokumentace: Územní plán Petrov, upravený návrh, evidenční číslo 218 – 001 – 808, leden 2022. 

 

Odbor ŽP MěÚ Hodonín se k dokumentaci vyjadřuje podle následujících hledisek: 

7. Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o 

ochraně přírody). 

8. Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění 

novel (dále jen vodní zákon) a zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ve 

znění novel (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích). 

9. Z hlediska odpadového hospodářství – dle § 79 odst. 1 písm. k) dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

10. Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. 

11. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – podle zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, v platném znění. 

12. Z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – podle zák. 

č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 

 

01 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – zákon 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 

 

K vyjádření se k plochám Z1, Z2, Z12, P1, 

P3, P6, P7 není kompetentním orgánem 

orgán ochrany přírody a krajiny Městský úřad 

Hodonín, odbor životního prostředí, jelikož 

ke změnám ploch bude docházet na území 

CHKO Bílé Karpaty. Kompetentním orgánem 

ochrany přírody je Agentura ochrany přírody 

a krajiny (Regionální pracoviště Správa 

chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, 

Nádražní 318, 763 26 Luhačovice). 

 

Nesouhlasíme s vymezením plochy K1, 

které je součástí LBC Pod Petrovem 

do plochy MNz – smíšené nezastavěného 

území zemědělské. Původně se jednalo 

o plochu s funkčním využitím E – Krajinné 

zóny přírodní, ve které byl vymezen funkční 

typ Ek – krajinná zeleň – zeleň lesního 

charakteru (vysoká zeleň) zejména 

na pozemcích, které neslouží k plnění funkcí 

lesa; plochy zarůstajících bývalých sadů 

a pastvin, které přechází do lesní zeleně. 

Tato plocha byla zrušena a byla nahrazena 

plochou s funkčním využitím M – plochy 

smíšené nezastavěného území, ve které byly 

vymezeny dva funkční typy MNz – plochy 

smíšené nezastavěného území zemědělské 

a MNp – plochy smíšené nezastavěného 

území přírodní. Plocha MNp v podstatě 

převzala podmínky přípustnosti z plochy Ek. 

Nebylo dostatečně odůvodněno, proč plocha 

K1 nepřešla pod plochu MNp, která má stejné 

podmínky jak plocha ve stávajícím 

ÚP Petrov, ale byla vymezena plocha MNz.  

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny (Regionální 

pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty) byla vyzvána k uplatnění stanoviska 

k návrhu ÚP ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 

zákona. 

 

 

 

 

 

Požadavek byl uplatněn již v rámci společného 

jednání o návrhu ÚP Petrov (§ 50 odst. 2 

stavebního zákona). Připomínce bylo vyhověno 

a předložený upravený návrh ÚP již znění 

připomínky respektuje. 
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Podmínky přípustnosti v ploše MNz 

jsou v rozporu se stanovenými základními 

povinnostmi při obecné ochraně přírody 

stanovené v § 4 odst. 1 zákona o ochraně 

přírody. Přípustné využití plochy MNz 

by nevedlo k obnově LBC, kdy 

je tato povinnost vlastníků pozemků 

stanovena právě ve výše jmenovaném 

paragrafu, ale k jeho degradaci a narušení 

jeho ekologicko-stabilizační funkce. 

Podmínky využití jak jsou stanoveny 

v ploše MNz jsou pro biocentrum 

nepřípustné.  

Dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, 

ve znění pozdějších předpisů je zřejmé, 

že plochy biocenter se mají vymezovat jako 

plochy přírodní.  

 

V textové části ÚP na str. 20 v kapitole E)3.2 

Podmínky využití biocenter a biokoridorů 

se dále uvádí „Podmínky pro plochy, v nichž 

jsou vymezeny biokoridory:“ za slovo 

biokoridory požadujeme dopsat i biocentra, 

tak aby věta zněla „Podmínky pro plochy, 

v nichž jsou vymezeny biokoridory 

a biocentra:“, jelikož biocentra mají zajistit 

předpoklady pro trvalou existenci přirozeného 

či pozměněného, avšak přírodě blízkého 

ekosystému. Biokoridory nemusí umožnit 

organismu trvalou existenci, ale především 

migraci mezi biocentry. Čímž je spatřován 

další rozpor, kdy není jednoznačně určeno, 

zda při posuzování přípustnosti využití budou 

brány jako důležitější podmínky biokoridorů 

a biocenter či podmínky pro plochu MNz, 

jelikož tyto podmínky se v určitých bodech 

výrazně liší a protiřečí si. 

Systém ekologické stability se vytváří 

ve veřejném zájmu a je zřejmé, že touto 

změnou je zde snaha o legalizaci 

nezákonného stavu na pozemcích nacházející 

se v LBC Pod Petrovem, kdy došlo 

k neoprávněnému oplocování pozemků 

v LBC a k terénním úpravám. Na změnu ÚP 

byla provedena SEA, kde je stanovena 

podmínka, že v LBC nebude budováno 

oplocení. Tato podmínka je zapracována 

v přípustnosti využití biocenter a biokoridorů, 

kde vypadlo slovíčko biocentra (viz. výše) 

a v přípustnosti využití MNz není tato 

podmínka specifikována vůbec, tudíž z toho 

plyne, že by se oplocení v biocentru stalo 

legálním. 

 

Nebyla dostatečně odůvodněna změna plochy 

bývalé plochy Ek nacházející se u nově 

zastavitelné plochy Z10, která byla stejně jako 

předešlá plocha změněna z Ek na MNz, kde 

jsou odlišné podmínky přípustnosti i když 

byla vytvořena plocha MNp, která má stejné 

podmínky, jako bývalá plocha Ek (viz stejná 

problematika jako výše). V rámci obecné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek byl uplatněn již v rámci společného 

jednání o návrhu ÚP Petrov (§ 50 odst. 2 

stavebního zákona). Připomínce bylo vyhověno 

a předložený upravený návrh ÚP již znění 

připomínky respektuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek byl uplatněn již v rámci společného 

jednání o návrhu ÚP Petrov (§ 50 odst. 2 

stavebního zákona). Připomínce bylo vyhověno 

a předložený upravený návrh ÚP již znění 

připomínky respektuje. 
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ochrany přírody změnu plochy nesouhlasíme 

z důvodu výskytu stepních trávníků, kde 

je snaha o zachování těchto částí přírody 

z důvodu vysoké biodiverzity. Není důvod 

na změnu plochy smíšeného nezastavěného 

území zemědělství, kdy by hrozilo snížení 

biologické hodnoty lokality. Nejsou 

odůvodněny změny z přírodních ploch 

do ploch zemědělských. 

 

Stejně tak nebyla dostatečně odůvodněna 

změna plochy lokality Dolní rubanice – Kúty, 

která byla stejně jako předešlá plocha 

změněna z Ek na MNz, kde jsou odlišné 

podmínky přípustnosti i když byla vytvořena 

plocha MNp, která má stejné podmínky, jako 

bývalá plocha Ek (viz stejná problematika 

jako výše). V rámci obecné ochrany přírody 

změnu plochy nedoporučujeme, avšak oblast 

se nachází v systému NATURA 2000, kde 

je kompetentním správním orgánem Krajský 

úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP, 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Stejně 

tak je kompetentním k vyjádření se k ploše 

Z13, která se také nachází v NATURA 2000. 

 

K ostatním změnám ÚP nemáme připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavek byl uplatněn již v rámci společného 

jednání o návrhu ÚP Petrov (§ 50 odst. 2 

stavebního zákona). Připomínce bylo vyhověno 

a předložený upravený návrh ÚP již znění 

připomínky respektuje. 

02 

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů ve znění novel (dále jen vodní zákon) 

a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a ve znění novel (dále jen zákon 

o vodovodech a kanalizacích): 

 

V upraveném návrhu „Územního plánu 

Petrov“ požadujeme odstranit vymezení 

protipovodňové hráze v loukách lokality 

Rohořné a poldru Strážnice ve všech částech 

(tj. i v části textové!). Je žádoucí vymezovat 

pouze platné podklady k záplavovému území 

Moravy a Radějovky. 

Ve vyjádření Povodí Moravy, s.p. se uvádí, 

že protipovodňová hráz a poldr Strážnice 

vycházely z dokumentu Generel 

protipovodňových opatření z roku 1998. 

Dle současných poznatků k záplavovému 

území již není potřeba tuto povodňovou hráz 

navrhovat. Poldr Strážnice je v současnosti 

klasické záplavové území, tedy nikoliv poldr 

s řízeným rozlivem a technickým opatřením 

pro napouštění vody do tohoto území. 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

 

 

 

Na základě společného řízení došlo k úpravě 

návrhu ÚP – odstranění vymezení protipovodňové 

hráze a poldru. Zmínky o předmětném byly 

kompletně vypuštěny z výrokové části textu ÚP, 

v odůvodnění jsou pak zmíněny pouze 

ve zkopírovaném textu ze zpracovaného hodnocení 

SEA, které bylo zpracováno ještě před vypuštěním 

poldru a hráze z návrhu na základě společného 

jednání. 

 

 

 

 

 

03 

Z hlediska odpadového hospodářství – dle 

§ 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, v platném znění: 

 

Není připomínek. 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

 

04 
Z hlediska ochrany ovzduší – podle zákona č. 

201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 

 Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 
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znění: 

 

Stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu 

plánu obce v průběhu jeho pořizování dle 

§ 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, vydává Krajský úřad 

(v tomto případě Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor ŽP, Žerotínovo 

nám. 3/5, 601 82 Brno). 

 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje byl vyzván 

k uplatnění koordinovaného stanoviska k návrhu 

ÚP ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona. 

 

05 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního 

fondu – podle zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, 

v platném znění: 

 

Upozorňujeme, na nesrovnalosti součtů 

jednotlivých ploch uvedených v rámci 

tabelárního vyhodnocení jednotlivých 

rozvojových lokalit (zastavitelných ploch). 

 

MěÚ Hodonín, odbor ŽP jako orgán ochrany 

ZPF do jehož územní působnosti spadá k.ú. 

Petrov u Hodonína nemá k upravenému 

návrhu ÚP Petrov včetně vyhodnocení jeho 

vlivů na udržitelný rozvoj připomínek.  

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

Vyhodnocení stanoviska může vyžadovat 

drobnou úpravu návrhu ÚP. 

 

 

Projektant ÚP prověří správnost dat v kapitole E)2. 

„Tabelární vyhodnocení jednotlivých rozvojových 

lokalit“ na str. 71 a dalších v textové části 

Odůvodnění ÚP Petrov. 

06 

Z hlediska ochrany pozemků určených 

k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích – 

podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 

a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění: 

 

Není připomínek. 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

4. 21.03.2022 
Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 

JMK 42367/2022 

17.03.2022 

 

Koordinované stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ), obdržel dne 07.02.2022 

oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného „Návrhu územního plánu (ÚP) Petrov“ a vyhodnocení 

jeho vlivů na udržitelný rozvoj území ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona, které se uskutečnilo dne 16.03.2022 

v Kulturním společenském centru v Petrově. 

 

Dle § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohou uplatnit nejpozději do 7 dnů 

ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny. 

OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona koordinované stanovisko: 

01 

Stanovisko odboru životního prostředí 

(OŽP) 

 

Krajský úřad vydal k „Návrhu ÚP Petrov“ 

koordinované stanovisko v rámci společného 

jednání podle ustanovení § 50 odst. 2 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 
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stavebního zákona pod č.j. JMK 89134/2021. 

„Návrh ÚP Petrov“ navrhuje plochy, jejichž 

tabelární vyhodnocení je nedílnou přílohou 

tohoto stanoviska. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí, jako věcně a místně 

příslušný úřad podle ust. § 29 zákona č. 

129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších 

předpisů k „Návrhu ÚP Petrov“, k částem 

řešení, které byly od společného jednání 

změněny, uplatňuje následující stanoviska: 

 

1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., 

o ochraně zemědělského půdního fondu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

o ochraně ZPF): 

 

V rámci společného jednání bylo uplatněno 

orgánem ochrany ZPF stanovisko k „Návrhu 

ÚP Petrov“. „Návrh ÚP Petrov“ vykazoval 

celkový dopad na ZPF v rozsahu 10,1917 

(pod č.j. JMK 89134/2021 ze dne 

17.06.2021). 

 

Od společného jednání došlo ke změnám 

u části ploch, celkový dopad všemi 

návrhovými plochami na ZPF je nově 

vyčíslen v rozsahu 10,2581 ha. 

 

Vzhledem k počtu změn řešení 

a pro přehlednost uplatňuje orgán ochrany 

ZPF stanovisko k „Návrhu ÚP Petrov“ 

v režimu ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona 

opětovně v celém jeho rozsahu, a nikoliv jen 

k částem řešení, které byly od společného 

jednání změněny. V rámci projednání 

předmětného návrhu územního plánu 

v režimu ust. § 52 odst. 3 zákona jsou 

předloženy návrhové plochy po úpravách 

v rozsahu uvedeném v příloze, která 

je nedílnou součástí tohoto stanoviska. 

 

Orgán ochrany ZPF krajského úřadu jakožto 

dotčený správní orgán dle ust. § 17a písm. a) 

zákona v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona 

uplatňuje souhlasné stanovisko k návrhovým 

plochám předloženého „Návrhu ÚP Petrov“ 

se změnami zapracovanými po společném 

jednání. 

 

Své stanovisko orgán ochrany ZPF 

zdůvodňuje následovně: 

 

V souladu s ust. § 4 odst. 4 stavebního 

zákona, resp. v návaznosti na souhlasné 

stanovisko uplatněné v rámci společného 

jednání dospěl orgán ochrany ZPF k závěru, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 
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že předložené změny nejsou v rozporu 

se základními zásadami ochrany ZPF 

vyplývajícími z ust. § 4 zákona o ochraně 

ZPF a lze je tudíž z hlediska zájmů ochrany 

ZPF akceptovat. 

 

2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

Z hlediska příslušnosti podle § 77a odst. 4) 

písm. o) výše uvedeného zákona nemá 

správní orgán k „Návrhu ÚP Petrov“ 

připomínky (koridor pro protipovodňovou 

hráz CNU-V1 byl z návrhu vypuštěn). 

 

Z hlediska příslušnosti podle § 77a odst. 4) 

písm. z) výše uvedeného zákona nemá správní 

orgán k „Návrhu ÚP Petrov“ připomínky. 

 

3. 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: 

 

OŽP jako dotčený úřad příslušný dle ust. § 22 

písm. d) zákona o posuzování vlivů vydal 

k vyhodnocení vlivu koncepce na životní 

prostředí „Návrhu ÚP Petrov“ stanovisko č.j. 

JMK 126078/2021, ze dne 03.09.2021 (dále 

jen „stanovisko SEA“). Změny provedené 

v „Návrhu ÚP Petrov“ po společném jednání 

byly vyhodnoceny se závěrem, že nemají 

dopad na výsledky posuzování vlivů 

na životní prostředí a stanovisko SEA tedy 

zůstává nadále v platnosti. 

 

Z hlediska dalších zájmů sledovaných 

odborem životního prostředí nejsou k návrhu 

ÚP předloženému k veřejnému projednání 

připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

02 

Stanovisko odboru dopravy 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

dopravy (dále jen KrÚ JMK OD), z hlediska 

řešení silnic II. a III. třídy za použití 

ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona 

a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) 

zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále 

jen zákon o PK), uplatňuje v řízení dle § 52 

stavebního zákona stanovisko k částem 

řešení, které byly od společného jednání 

změněny a souhlasí s řešením silnic II. a III. 

třídy v návrhu územního plánu. 

 

KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 
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písm. f) zákona o PK a § 4 odst. 2 stavebního 

zákona uplatňuje jako věcně a místně 

příslušný dotčený orgán stanovisko k územně 

plánovací dokumentaci a závazné stanovisko 

v územním řízení z hlediska řešení silnic II. 

a III. třídy. 

 

Změny řešení provedené v upraveném 

„Návrhu ÚP Petrov“ pro veřejné projednání 

respektují z hlediska řešení silnic II. a III. 

třídy požadavky KrÚ JMK OD ze společného 

jednání o návrhu ÚP. 

 

 

 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

03 

Stanovisko odboru kultury a památkové 

péče 

Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů uplatňuje 

krajský úřad stanovisko k územně plánovací 

dokumentaci pro území, ve kterém 

je památková zóna nebo nemovitá kulturní 

památka, nejde-li o působnost ministerstva 

kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném 

případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru kultury a památkové péče. 

 

 

Je 

respektováno. 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

Ministerstvo kultury bylo vyzváno k uplatnění 

stanoviska k upravenému návrhu ÚP ve smyslu 

§ 52 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

04 

Stanovisko odboru územního plánování 

a stavebního řádu 

 

OÚPSŘ, jako nadřízený orgán, vydává 

stanovisko k návrhu územního plánu z hlediska 

zajištění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska 

souladu s politikou územního rozvoje 

a s územně plánovací dokumentací vydanou 

krajem. Části řešení, které byly od společného 

jednání (§ 50) změněny, se nedotýkají 

problematiky souladu návrhu ÚP s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem 

a zajištění koordinace využívání území 

s ohledem na širší územní vztahy. 

 

OÚPSŘ ve svém stanovisku č.j. JMK 

129041/2021 ze dne 02.09.2021 vydaném 

k „Návrhu ÚP Petrov“ pro společné jednání 

dle ust. § 50 odst. 7 stavebního zákona 

upozornil, že dne 12.07.2021 byla vládou 

České republiky schválena Aktualizace č. 4 

Politiky územního rozvoje České republiky, 

která nabyla účinnosti dne 01.09.2020. 

V „Návrhu ÚP Petrov“ pro veřejné projednání 

je nutné Aktualizaci č. 4 Politiky územního 

rozvoje České republiky zohlednit. 

V předloženém „Návrhu ÚP Petrov“ 

pro veřejné projednání jsou provedeny úpravy 

textu odůvodnění, kap. B)1.1 

VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU 

ÚZEMNÍHO ROZVOJE je doplněna, 

k posouzení souladu „Návrhu ÚP Petrov“ 

s platnou Politikou územního rozvoje ČR nemá 

OÚPSŘ připomínky. Pouze požaduje, aby byla 

vypuštěna poslední věta této kapitoly „Řešené 

území leží mimo vymezené specifické oblasti“, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Vyhodnocení stanoviska vyžaduje drobnou 

úpravu návrhu ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, 

tj. v kapitole B)1.1 „Vyhodnocení souladu 

s Politikou územního rozvoje“ textové části 
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která je pozůstatkem návrhu ÚP pro společné 

jednání a nezohledňovala požadavky 

vyplývající po území obce z umístění 

ve specifické oblasti SOB9, ve které 

se projevuje aktuální problém ohrožení území 

suchem. 

Odůvodnění ÚP Petrov dojde k vypuštění poslední 

věty kapitoly na str. 10. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

5. 21.03.2022 
Ministerstvo kultury 

Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 

MK 17428/2022 OPP 

21.03.2022 

 

Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Ministerstvo kultury obdrželo Vaše oznámení č. j. MUHOCJ 9573/2022 ORM ze dne 4. 2. 2022 o konání veřejného 

projednání návrhu Územního plánu Petrov a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. 

 

Zadavatel a pořizovatel ÚP: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města – úřad územního plánování 

Oprávněná úřední osoba: Ing. Dalibor Novák 

Zpracovatel ÚP: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno 

Datum zpracování: leden 2022 

 

V dané věci byl prostudován upravený a posouzený návrh ÚP Petrov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 

který byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na webových stránkách Městského úřadu Hodonín na adrese: 

https://bit.ly/3AYRCaY. 

 

K návrhu zadání územního plánu Petrov vydalo Ministerstvo kultury vyjádření č. j. MK 1860/2019 OPP dne 8. 1. 2019. 

K návrhu územního plánu Petrov včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj pro společné jednání vydalo Ministerstvo 

kultury stanovisko č. j. MK 42560/2021 OPP dne 18. 6. 2021. 

 

Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

mezinárodní Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy a mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického 

dědictví Evropy – legislativní rámec: 

 

V rámci území dotčeného návrhem zadání Územního plánu Petrov se nalézá: 

 

- Památková rezervace se souborem lidové architektury Petrov – Plže, prohlášená Výnosem MK ČSR č. 14442/83-VI/1 

ze dne 15. 9. 1983 o prohlášení souboru vinných sklepů Plže v obci Petrov za památkovou rezervaci s nabytím právní 

moci dne 1. 10. 1983; vedená v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 1046 a v Památkovém katalogu pod katalogovým 

číslem 1000084321. Z hlediska zájmu zachování kulturních hodnot je předmětné území dotčeného vesnického sídla 

nutno považovat za architektonický soubor, jak tuto kategorii zavádí čl. 1, mezinárodní Úmluvy o ochraně 

architektonického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv č. 73/2000. 

- Ochranné pásmo pro státní památkovou rezervaci Plže v obci Petrov, prohlášené Rozhodnutím ONV v Hodoníně č. j. 

kult/532/87-Ja ze dne 30. 3. 1987 o určení památkového ochranného pásma pro státní památkovou rezervaci „Plže“ 

v obci Petrov, okres Hodonín; vedené v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 3442 a v Památkovém katalogu 

pod katalogovým číslem 1262712632. 

- V území řešeného ÚP se nacházejí nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR 

pod příslušnými rejstříkovým čísly a evidované rovněž v Památkovém katalogu pod katalogovými čísly. 

Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách NPÚ v rubrice Památkový katalog http://pamatkovykatalog.cz. 

Zároveň jsou nemovité kulturní památky zaneseny v mapové aplikaci NPÚ, přístupné na adrese 

https://geoportal.npu.cz/. 

- Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

https://geoportal.npu.cz/
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památkové péči, v platném znění, i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, 

publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. Z hlediska archeologické památkové péče upozorňujeme, 

že před zahájením zemních zásahů (vč. zakládání viničních tratí aj.) musí být zajištěn záchranný archeologický 

výzkum. Informace o územích s archeologickými nálezy (ÚAN) jsou uloženy ve Státním archeologickém seznamu 

ČR (http://isad.npu.cz/). Obec Petrov se nachází na ÚAN II., ID SAS 31511, Petrov – intravilán. V těsném sousedství 

památkové rezervace Plže jsou doložené archeologické nálezy z doby laténské a římské (ÚAN I., ID SAS 31509 – 

intravilán, bývalá cihelna). 

 

Výše uvedené jevy jsou pořizovateli poskytovány Národním památkovým ústavem formou územně analytických podkladů 

a jsou tedy zpracovateli k dispozici. Kromě povinných jevů jsou poskytovány rovněž jevy nepovinné vč. architektonicky 

nebo urbanisticky cenných staveb nebo souborů staveb, stejně jako historicky významných staveb, míst nebo souborů 

staveb, kterým je nezbytné věnovat v územně plánovací dokumentaci náležitou pozornost v rámci příslušného jevu 13a 

ÚAP dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. po novele vyhláškou č. 13/2018 Sb. 

 

Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 

2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 52 

odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vašeho oznámení, 

uplatňuje k návrhu Územního plánu Petrov následující připomínky. 

01 

ad OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO 

PLÁNU 

ad C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, 

VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE, 

VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM 

ZPŮSOBEM VYUŽITÍ, 

ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH 

PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ 

ZELENĚ 

ad C)2 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH 

ad P1 OVs – plochy pro výstavbu správního 

objektu areálu vesnické památkové rezervace 

 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje do dalších 

podmínek využití území k níže uvedenému 

bodu: 

- respektovat podmínky ochrany území 

s archeologickými nálezy doplnit text: 

„…I. kategorie“. 

 

Odůvodnění: 

V těsném sousedství památkové rezervace 

Plže jsou doložené archeologické nálezy 

z doby laténské a římské (ÚAN I., ID SAS 

31509 – intravilán, bývalá cihelna). Je zde 

tedy vysoká pravděpodobnost 

archeologických nálezů od pravěku 

až do novověku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska vyžaduje drobnou 

úpravu návrhu ÚP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

ad E) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ 

KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH 

S ROZDÍLNÝM … 

ad E)8 DEFINICE POJMŮ 

 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje ověřit 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

Vyhodnocení stanoviska zřejmě vyžaduje 

drobnou úpravu návrhu ÚP. 

 

 

 

Projektant ÚP prověří možnost přesunutí 

podkapitoly E)8. „Definice pojmů“ do jiné 
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správnost umístění kapitoly obsahující 

definice pojmů. 

 

Odůvodnění: 

Kapitola je zařazena ve výrokové části pod 

Koncepcí uspořádání krajiny (E), obsahuje 

však rovněž pojmy vztahující se k Základní 

koncepci rozvoje území obce, ochrany 

a rozvoje jeho hodnot (B), Urbanistické 

koncepci (C) atd. 

 

 

 

 

 

 

(vhodnější) kapitoly, například vytvoření 

podkapitoly F)17. „Definice pojmů“. 

 

 

 

 

 

03 

ad GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 

ÚZEMNÍHO PLÁNU 

ad II. 1 Koordinační výkres, M 1 : 5 000 

 

Výrok: 

V legendě koordinačního výkresu požaduje 

Ministerstvo kultury v rámci kulturních limitů 

nahradit „archeologické naleziště I. stupně/ II. 

stupně“ textem: „území s archeologickými 

nálezy I. kategorie (ÚAN I.) / II. kategorie 

(ÚAN II.)“ 

 

Odůvodnění: 

Formální požadavek z důvodu nutnosti 

uvedení do souladu s platnou legislativou 

a odbornou terminologií. 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Vyhodnocení stanoviska vyžaduje drobnou 

úpravu návrhu ÚP. 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky. 

 

04 

ad ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

B)2.1 OCHRANA A ROZVOJ 

ARCHITEKTONICKÝCH 

A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ 

ad ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI 

NÁLEZY 

 

Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje na závěr 

odstavce doplnění textu v níže uvedeném 

znění: 

„Do katastrálního území částečně zasahuje 

ÚAN I., ID SAS 31503 Hrůdy, Horní 

Štěpnice, hradiště a ÚAN II. pásmo, ID SAS 

34684, Petrov u Hodonína.“ 

 

Odůvodnění: 

Limity využití území. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Vyhodnocení stanoviska vyžaduje drobnou 

úpravu návrhu ÚP. 

 

 

 

 

 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky. 

 

05 

B)2.2 KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ 

OCHRANY A ROZVOJE PŘÍRODNÍCH 

HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU 

ad NÁVRH POŽADAVKŮ 

NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH 

PLOCHÁCH Z HLEDISKA PREVENCE, 

ELIMINACE ČI MINIMALIZACE 

NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ (SEA): 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska vyžaduje drobnou 

úpravu návrhu ÚP. 

 

 

 

. 
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Výrok: 

Ministerstvo kultury požaduje úpravu textu 

uvedeného pod bodem 15 na straně 27 v níže 

uvedeném znění: 

„Na plochách, které jsou lokalizovány 

na území s archeologickými nálezy, důsledně 

zajistit a řešit ochranu případných 

archeologických nálezů.“ 

 

Odůvodnění: 

Formální požadavek z důvodu uvedení 

do souladu s platnou legislativou a odbornou 

terminologií. 

 

 

 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

 

 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky. 

 

06 

Z hlediska kulturních hodnot v řešeném 

území nemá Ministerstvo kultury 

k upravenému a posouzenému návrhu 

Územního plánu Petrov, nad rámec výše 

uvedeného, další zásadní připomínky 

a požadavky. 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

Vyhodnocení stanoviska nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

 

 

 

Pozn. pořizovatele 

V části „Stanovisko“ je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla jakkoliv ovlivněna podstata) 

uplatněného stanoviska (včetně pravopisných chyb, překlepů apod.). 

I s přihlédnutím k vysoké míře veřejného zájmu na urychleném vydání nového ÚP Petrov (pořízení ÚP schválilo 

zastupitelstvo obce Petrov usnesením č. 334 ze dne 25.08.2016) pořizovatel nevyhodnotil navržené úpravy návrhu 

územního plánu jako podstatné a nebude tudíž dále postupováno dle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona – 

opakované veřejné projednání. 

J) VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK UPLATNĚNÝCH K UPRAVENÉMU NÁVRHU 
ÚZEMNÍHO PLÁNU PETROV 

 

Poř. č. 

podání 
Název subjektu 

1. Archeologický ústav AV ČR 

2. Obec Petrov 

Další připomínky nebyly uplatněny, resp. byly doručeny po uplynutí zákonné lhůty a ve smyslu § 52 odst. 3 stavebního 

zákona se k nim nepřihlíží. 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

1. 15.02.2022 
Archeologický ústav akademie věd ČR 

Čechyňská 363/19, 612 00 Brno 

ARUB/1126/2021 DS 

09.02.2022 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Archeologický ústav AV ČR v Brně, v. v. i., 

jakožto organizace vyjadřující se k ochraně 

archeologického kulturního dědictví podle 

§ 21, odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

 

 

 

Vyhodnocení připomínky nevyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 
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památkové péči, v platném znění, 

k dotčenému území uvádí: 

 

Celé dotčené území je území 

s archeologickými nálezy. Stavební činnost 

a jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo 

provádění archeologických výzkumů, se váže 

na oznamovací povinnost podle § 22 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění. 

 

V elektronické podobě je možné podklady 

s vyznačenými pozitivně prokázanými 

archeologickými lokalitami získat u správce 

Státního archeologického seznamu, 

tj. na Oddělení památkové archeologie 

Generálního ředitelství Národního 

památkového ústavu. 

 

 

Vzato 

na vědomí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poř. č. 

podání 

Datum 

doručení 
Název a adresa subjektu 

Čj.  

ze dne 

2. 22.03.2022 
Obec Petrov 

696 65 Petrov č. p. 113 

/ 

21.03.2022 

 

Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Požadujeme změnit vymezení plochy 

přestavby P2 (Ovp Občanské vybavení 

veřejné – sociální služby a péče o rodinu) 

do původního stavu (plocha bydlení) 

dle platného Územního plánu obce Petrov. 

 

Obci Petrov se doposud nepodařilo odkoupit 

pozemky od majitele. Proto realizace 

zamýšleného záměru v uvedené ploše není 

z tohoto důvodu momentálně reálná. 

Obec bude hledat vhodnější pozemky 

pro vybudování předmětného objektu 

sociálních služeb, a to především z pohledu 

lepší polohy, velikosti či dopravní 

obslužnosti. 

Připomínce 

se vyhovuje. 

 

Vyhodnocení připomínky vyžaduje úpravu 

návrhu ÚP. 

Návrh ÚP bude upraven ve smyslu připomínky, 

tj. dojde ke zrušení vymezení plochy přestavby P2 

a funkční využití předmětných pozemků bude 

uvedeno do původního stavu dle doposud platného 

ÚPO Petrov – tj. zastavěné území, plocha 

s rozdílným způsobem využití „SV Plochy smíšené 

obytné venkovské“. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byla předmětná plocha 

přestavby P2 vymezena na žádost obce Petrov, 

by bylo bezpředmětné ponechat současné vymezení 

za situace, kdy sama obec s realizací navrhované 

náplně plochy nepočítá. 

Pozn. pořizovatele 

V části „Připomínka“ je uveden doslovný přepis (příp. je obsah zkrácen, aniž by tím byla jakkoliv ovlivněna podstata) 

uplatněné připomínky (včetně pravopisných chyb, překlepů apod.).  

I s přihlédnutím k vysoké míře veřejného zájmu na urychleném vydání nového ÚP Petrov (pořízení ÚP schválilo 

zastupitelstvo obce Petrov usnesením č. 334 ze dne 25.08.2016) pořizovatel nevyhodnotil navrženou úpravu návrhu 

územního plánu jako podstatnou a nebude tudíž dále postupováno dle ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona – 

opakované veřejné projednání. 


