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   OBEC TEREZÍN 
 

                      
 

Opatření obecné povahy  
č. 1/2014 

 
 

                                                 V Terezíně dne 25. června 2014 

 
 

Zastupitelstvo obce Terezín, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 
55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona 

 
v y d á v á  

 
změnu č. 1  

Územního plánu sídelního útvaru (dále také „ÚPN SÚ“) Terezín 
 
 

schváleného usnesením Zastupitelstva obce Terezín č. 2/1998 dne 17. 2. 1998, jehož závazná část byla 
vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Terezín 
(dále jen „OZV“) s účinností ode dne 7. 3. 1998: 
 
1. Předmětem změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín jsou tyto dílčí změny: 
 

Ozn. změny Specifikace změny, označení a název plochy s rozdílným způsobem využití 

1.1 
Změny podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných, příp. 
výjimečně přípustných objektů a využití území) pro území a plochy zeleně – 
Z v rámci zastavěného a zastavitelného území 

1.2 Návrh Va - plochy výroby zemědělské 

 
2. Funkční plocha 1.2 vymezená v odstavci 1. se zařazuje do zastavitelných ploch.  
 
3. V OZV, čl. 1 „Účel vyhlášky“ se mění první věta odstavce, který zní: 

„Vyhláška vymezuje závazné části Územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Terezín po změně 
č. 1.“ 
  

4. V OZV se čl. 3 "Časový rozsah platnosti" nepoužije. 
 

5. V OZV,  čl. 4 „Vymezení pojmů“ se na konci doplňuje o text, který zní: 
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„Koeficient zastavění plochy (KZP) je poměr mezi součtem výměr zastavěných částí ploch 
(nadzemní stavby, zpevněné plochy) k celkové výměře ploch. Vyjadřuje nejvýše přípustný podíl 
zastavění plochy. Nezastavěný zbytek plochy bude využit pro výsadbu izolační, okrasné a 
užitkové zeleně. Důvodem k regulaci intenzity zastavění plochy je ochrana krajinného rázu a 
životního (pracovního) prostředí, tj. zajištění optimální hustoty zastavění v zemědělské krajině a 
zajištění dostatečných volných ploch kolem výrobních staveb. KZP se uplatní u plochy jako celku, 
a z důvodu proporcionality i u jednotlivých dílčích ploch ve vlastnictví odlišných vlastníků. 
Poznámka: do zastavěných ploch se započítávají i všechny zpevněné plochy (komunikace, 
parkoviště, nádvoří), kromě komunikací veřejných (místních komunikací).“ 
   

6. V OZV se čl. 6 „Prostorové uspořádání“ na konci doplňuje o odstavec, který zní: 
„Změnou č. 1.2 ÚPN SÚ Terezín je navrhována plocha výroby zemědělské v severní části území 
naproti zemědělskému areálu ZEMAS, a.s.“  
 

7. V OZV se čl. 7 „Funkční uspořádání, limity využití území“ přejmenovává na „7a Funkční 
uspořádání“. 
 

8. V OZV se v čl. 7a „Funkční uspořádání“ doplňuje odstavec „Plochy zeleně – Z“ o text, který zní: 
„V plochách zeleně, resp. veřejných prostranství, jsou v zastavěném a zastavitelném území 
přípustné sítě technické infrastruktury (tj. umístění vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících 
zařízení technického vybavení), autobusové zastávky a parkovací místa a podmíněně přípustné 
garáže, za podmínky, že poloha garáže bude respektovat ochranná a bezpečnostní pásma sítí 
veřejné infrastruktury, a že bude umístěna mimo průjezdní úseky silnic a nebude bránit rozhledu 
v křižovatkách.“ 
 

9. V OZV se v čl. 7a „Funkční uspořádání“ doplňuje na konci článku o text, který zní: 
 

„Va 
PLOCHY VÝROBY 
ZEMĚDĚLSKÉ 

Hlavní využití: stavby pro zemědělskou výrobu a 
skladování (zemědělské stavby.)  

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná 
prostranství a plochy okrasné zeleně, související 
technická infrastruktura. Přípustné jsou rovněž 
zemědělské bioplynové stanice a čerpací stanice 
pohonných hmot CNG. Pozemky staveb pro zpracování 
odpadů (kompostárny). 

Nepřípustné využití: veškeré stavby obytné a rekreační, 
zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická 
zařízení, sportovní zařízení, ubytovací zařízení, sociální 
služby, stavby a zařízení pro kulturu a církevní účely, 
fotovoltaické elektrárny umístěné na terénu, stavby pro 
výrobu průmyslovou a logistická centra. 

Podmíněně přípustné využití: velkoobchodní a 
maloobchodní zařízení zemědělské produkce - za 
podmínky, že prodejní sortiment budou tvořit převážně 
produkty vytvořené v dané ploše. Fotovoltaické 
elektrárny, za podmínky, že budou umístěny na střechách 
objektů. 

Podmínky prostorového uspořádání: v plochách VS, které 
mohou ovlivnit krajinný ráz území, se připouští objekty 
se sedlovou střechou o výšce do 13 m (od upraveného 
terénu po hřeben střechy). Objemově rozsáhlé stavby 
nutno vhodným architektonickým způsobem rozčlenit na 
menší hmoty. 
Koeficient zastavění plochy se stanovuje na KZP=0,5.“ 
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10. V OZV se za čl. 7a „Funkční uspořádání“ doplňuje článek 7b „Opatření a specifické koncepční 
podmínky pro využití plochy“, který zní:  

„Článek 7b 
Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy 

 
Stanovení podmínek pro realizaci navrhovaných funkcí ve vybraných zastavitelných plochách 
a v plochách přestavby vymezených změnou č. 1 ÚPN SÚ Terezín: 

 

Ozn. 
změny 

Označení plochy 
s rozdílným 
způsobem 

využití 

Opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy 

1.2 Va V navazujícím řízení budou uplatněny tyto podmínky: 
• Bude vymezeno ochranné pásmo vlivu výroby na životní 

prostředí. 
• V záplavovém území vodního toku Trkmanka nebudou 

umisťovány žádné nadzemní stavby.  
• V případě požadavku na výstavbu v blízkosti železnice je nutný 

souhlas dotčeného orgánu s umístěním stavby v ochranném 
pásmu železnice. 

• Technicky a právně bude dořešen střet záměru s meliorovanou 
plochou. 

• Odvádění a likvidace dešťových vod bude řešena tak, aby 
nedošlo k negativnímu ovlivnění mokřadu nacházejícího se 
severně od plochy 1.2. 

• Bude respektován přívodní vodovodní řad z PVC 225 a LT 200 
a jeho ochranné pásmo. 

• Bude zajištěno územní zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES. V 
prostoru ÚSES je nepřípustné umisťování a povolování staveb 
a dále jsou nepřípustné i jiné činnosti, které by způsobily 
narušení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Umístění staveb 
včetně komunikací zohlední i interakční prvek ležící při jižní 
hranici plochy. 

• V případě požadavku na výstavbu v blízkosti silnice je nutný 
souhlas dotčeného orgánu s umístěním stavby v silničním 
ochranném pásmu. 

• Bude upřesněna poloha účelových komunikací uvnitř plochy.“  

 

 
11. V OZV se čl. 8 „Uspořádání dopravy, inženýrských sítí“, doplňuje na konci odstavce „Doprava“ o 

text, který zní: 
„Plocha dílčí změny č. 1.2 ÚPN SÚ Terezín bude obsloužena účelovou komunikací připojenou na 
silnici Brno-Hodonín v místě připojení protější stávající účelové komunikace, připojující areál 
firmy ZEMAS, a.s. Vznikne tak křížení účelové komunikace a silnice ve tvaru průsečné 
křižovatky.“ 

 
12. V OZV se čl. 8 „Uspořádání dopravy, inženýrských sítí“, doplňuje na konci článku o text, který 

zní: 
„Součástí návrhu změny č. 1.2 jsou tyto sítě veřejné technické infrastruktury: 

• Navržený vodovod pro veřejnou potřebu – prodloužení vodovodu od jihu od zástavby 
obce Terezín.“ 

 
13. V OZV se čl. 11 „Požadavky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu“ nepoužije. 

 
14. V OZV se čl. 12 „Veřejně prospěšné stavby“ na konci doplňuje o text, který zní:   
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„Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. 6 veřejně 
prospěšnou stavbu, pro kterou je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám – vodovod pro 
veřejnou potřebu.“ 

 
15. Součástí změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín je textová část, která obsahuje 5 stran včetně titulní strany a 

záznamu o účinnosti. 
 

16. Součástí změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín jsou tyto výkresy grafické části: 

2.  Hlavní výkres (Komplexní urbanistický návrh)  1:2000  
4.  Technická infrastruktura – vodní hospodářství   1:2000  
6.  Veřejně prospěšné stavby    1:2000  
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O d ů v o d n ě n í  
 
Odůvodnění změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín obsahuje textovou část zpracovanou projektantem dle 
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, části II., 
doplněnou pořizovatelem o náležitosti vyplývající ze správního řádu a náležitosti uvedené v § 53 odst. 
4 a 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Grafická část odůvodnění změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín obsahuje následující výkresy: 

5.  Zemědělská příloha      1:2000  
7.  Koordinační výkres     1:2000  

 
 
 

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM 
 
 

1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

ÚPN SÚ Terezín, změna č. 1, řeší pouze území změn a nejbližšího okolí. Řešené území je vymezeno 
ve výřezu nad územím obce Terezín. Změna je vypracována nad digitálními katastrálními mapami. 
Změna č. 1.1 se nepromítá do grafické části územního plánu a je platná pro celé katastrální území 
Terezín u Čejče. 
 
 

1.2. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 

 
1.2.1. Postavení obce ve struktuře osídlení 
 
Obec Terezín je samostatná obec se sídlem obecního úřadu, správní území je tvořeno jediným 
katastrálním územím - k.ú. Terezín u Čejče. 
Obec Terezín leží v okrese Hodonín. Sousedí s katastrálními územími Krumvíř, Kobylí, Čejč, 
Hovorany a Násedlovice. Obec patří do správního území obce s rozšířenou působností Hodonín. 
Stavební úřad je taktéž v Hodoníně. 
 

 
1.2.2. Koordinace z hlediska širších vztahů v území 
 
Z širších vztahů nevyplývají pro změnu č. 1 ÚPN SÚ Terezín žádné požadavky. 
 

1.2.3. Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD 

 
Podkladem pro zpracování změny č.1 územního plánu je územní plán sídelního útvaru Terezín, který 
byl schválen usnesením Zastupitelstva obce a vydán obecně závaznou vyhláškou (OZV) dne 
17.2.1998, která nabyla účinnosti 7.3.1998. 
Platný územní plán sídelního útvaru Terezín je základním koncepčním dokumentem řešícím rozvoj 
obce. Urbanistická koncepce založená tímto územním plánem zůstává nadále platná a nové změny 
územního plánu ji doplňují a rozvíjejí.  
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1.2.4. Hlavní cíle řešení, důvody pro zpracování změny č. 1 ÚPN SÚ 

 
Důvodem pro zpracování změny územního plánu sídelního útvaru jsou požadavky investorů a obce na 
změnu využití ploch na plochu výroby zemědělské (Va). 
Plochy výroby zemědělské dosud nebyly platným ÚPN SÚ Terezín vymezeny, pro zamýšlený záměr 
tedy neexistuje v řešeném území vhodná zastavitelná lokalita. Vymezení dalších zastavitelných ploch 
změnou územního plánu je tedy v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. 
 
 

1.3. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD 
VYDANOU KRAJEM 

 
Změna územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou 
usnesením vlády ČR dne 20. 7. 2009 pod č. 929 (dále jen PUR). PUR konkretizuje úkoly územního 
plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Změna územního plánu 
naplňuje vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Z uvedené územně plánovací dokumentace nevyplývají pro území řešené změnou č. 1 ÚPN SÚ 
Terezín žádné požadavky. 
 
Neexistuje žádná platná územně plánovací dokumentace vydaná krajem. 
 
 

1.4. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Změna územního plánu je v souladu s cíli územního plánování. Je řešena s ohledem na vztah 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je dosažení trvale udržitelného 
rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb 
současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích. 
Změna územního plánu usiluje o komplexní řešení účelného využití a prostorového uspořádání území. 
Chrání přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Určuje podmínky pro hospodárné využívání 
zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 
 
 

1.5. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Změna územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů. Upravuje mimo jiné základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny.  
 
 

1.6. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 
1.6.1. Ochrana zvláštních zájmů 
 
V řešeném území se nenacházejí objekty a plochy určené k obraně státu. Nejsou žádné požadavky. 
Platí stávající ÚPN SÚ Terezín. 
 
 
1.6.2. Civilní ochrana 
 
Nejsou žádné požadavky. Platí stávající ÚPN SÚ Terezín. 
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1.7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ 
 
Zadání změny územního plánu bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Terezín. 

Splnění požadavků zadání: 
 
A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané 

krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů - SPLNĚNY. 
B. Požadavky vyplývající z územně analytických podkladů - AKCEPTOVÁNY. 
C. Požadavky na rozvoj území obce – SPLNĚNY 
D. Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území – SPLNĚNY. 
E. Požadavky na řešení veřejné infrastruktury – SPLNĚNY. 
F. Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území – NEBYLY UPLATNĚNY 
G. Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace – SPLNĚNY. 
H. Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů – SPLNĚNY. 
I. Požadavky a podmínky pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území – SPLNĚNY. 
J. Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby – NEBYLY UPLATNĚNY. 
K. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití 

územní studií – NEBYLY UPLATNĚNY. 
L. Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách 

jejich využití stanoveny regulačním plánem – NEBYLY UPLATNĚNY. 
M. Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území – SPLNĚNY. 
N. Požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant – NEBYL 

UPLATNĚN. 
O. Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění 

s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení – 
SPLNĚNY, výkres č. 3 – Návrh technické infrastruktury – energetika a spoje, zůstává beze změn. 

 
 

1.8. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍNSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ 
NEJSOU ŘEŠENY V ZÚR 

 
Změna územního plánu neřeší žádné záležitosti nadmístního významu. 
 
 

1.9. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH 

PLOCH  
 
Platný územní plán nevymezil zastavitelné plochy vhodné pro zamýšlený záměr – plochy výroby 
zemědělské. Ostatní výrobní území jsou již využita. Vzhledem ke zvýšené potřebě ochrany blízkého 
okolí rozvojové lokality a vzhledem k ochraně ZPF byl vymezen pro zamýšlený účel nový typ 
funkčního využití Va – plochy výroby zemědělské. 
 
 

1.10. KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ 
VYBRANÉ VARIANTY  

 
1.10.1. Přehled a zdůvodnění jednotlivých dílčích změn územního plánu 
 

Ozn. 
změny 

Obsah změny Odůvodnění, hodnocení lokality, technická připravenost 

1.1 Změna podmínek využití 
ploch – regulativů, pro 

Doplnění přípustných, příp. podmíněně přípustných 
objektů a využití území pro území a plochy zeleně  
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území a plochy zeleně - Z  
1.2 Vymezení Va – plochy 

výroby zemědělské, včetně 
stanovení podmínek 
využití ploch Va 

V katastrálním území Terezín u Čejče není dosud 
vymezena vhodná plocha pro zamýšlené využití. Plocha 
1.2 navazuje na zastavěné území, energetické sítě jsou 
v dosahu. Dopravní napojitelnost bezproblémová.  

 
 
1.10.1. Odůvodnění ploch s jiným způsobem využití než je stanoveno vyhl. 501/2006 Sb.  
 
Z důvodu zachování potřebné vnitřní kontinuity změny územního plánu s původním územním plánem 
byla terminologie i regulativy přizpůsobeny tomuto územnímu plánu.  
 
 
1.11. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH 

REZERV  
 
Nejsou vymezeny. 
 
 

1.12. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY  
 
Do řešeného území nezasahuje žádná lokalita soustavy Natura 2000.  

 
Realizace změn využití území vždy znamená změnu obrazu zastavěných území a krajinného rázu. 
Dílčí změna 1.2 ÚPN SÚ Terezín rozšiřuje výrobní lokalitu situovanou při příjezdové trase do obce od 
severu. Negativní vliv tohoto rozšíření je zmírněn stanovením prostorových regulativů ploch 
s rozdílným způsobem využití. Plochy bez návaznosti na současně zastavěné území nejsou ve změně 
č. 1 ÚPN SÚ navrhovány. Je dodržena kompaktní hranice sídelního útvaru. Změna č. 1 územního 
plánu sídelního útvaru Terezín bude mít akceptovatelný vliv na hodnoty krajinného rázu. 

 
Územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín akceptuje požadavek na zajištění územního zabezpečení funkčnosti 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), jež je obsažen v platném ÚPN SÚ Terezín. 
Změna ÚPN SÚ se nedotýká prvků ÚSES, územní systém ekologické stability zůstává nezměněn. 
Místní biokoridor, který leží západně od plochy změny 1.2., se polohově ani šířkově nemění.  
Realizace staveb v plochách dílčí změny č. 1.2 neovlivní negativně interakční prvek situovaný na 
parcele 1847. 
V katastrálním území Terezín u Čejče nejsou podle zákona č. 114/1992 Sb. evidovány významné 
krajinné prvky. Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera a údolní nivy. Změna č. 1 ÚPN SÚ se významných krajinných prvků nedotýká. 
 
 

1.13. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY 
 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín nemá vliv na trasy stávajících silničních komunikací procházejících 
zastavěným územím obce. Katastrálním územím Terezín u Čejče prochází silnice  II/380. 
 
Plocha dílčí změny č. 1.2 bude dopravně obsloužena nově navrženou účelovou komunikací, 
odbočující ze stávající silnice II/380, a navíc, pokud v ní bude umístěna čerpací stanice pohonných 
hmot, i sjezdem ze silnice II/380, jehož poloha bude upřesněna v navazujícím řízení. 
Veškerá nová připojení na silniční síť musí respektovat ustanovení ČSN 73 6102 „Projektování 
křižovatek na silničních komunikacích“, ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ a ČSN 73 6110 
„Projektování místních komunikací“ v platném znění. 
Parkování a garážování vozidel je uvažováno v rámci zastavitelné plochy změny č. 1.2. 
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1.14. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
 
Zásobování vodou 
Základní koncepce zásobování vodou se změnou č. 1 ÚPN SÚ Terezín nemění. Plocha dílčí změny č. 
1.2. bude napojena na navržené prodloužení vodovodního řadu, připouští se i možnost napojení 
lokality formou vodovodní přípojky (výsledné řešení bude upřesněno v navazujícím řízení). 

 
Odkanalizování a čištění odpadních vod 
Změnou č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín se základní koncepce odkanalizování obce 
nemění.  
Nakládání s odpadními vodami z plochy dílčí změny č. 1.2 bude řešeno individuálně. Dešťové vody 
budou zadrženy na pozemku a zasakovány.  

 
Zásobování elektrickou energií a plynem 
Základní koncepce zásobování elektrickou energií se změnou č. 1 ÚPN SÚ Terezín nemění. Navržené 
plochy je možné zásobovat přípojkami na stávající a dříve navržené energetické sítě. 
 
 

1.15. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ, 
INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA K VYHODNOCENÍ 

VLIVŮ NA ŽP 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, vyloučil stanoviskem (č.j.: JMK 
40321/2012 ze dne 9.5.2012) významný vliv změny č. 1 územního plánu na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000. 
Dotčený orgán (OŽP KÚ JMK) uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu 
sídelního útvaru Terezín, okr. Hodonín na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Souběžně se zm. č. 1 ÚPN SÚ Terezín  proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj. Jeho součást – Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí – byla vypracována 
oprávněnou osobou, Ing. Pavlou Žídkovou (osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo 
rozhodnutím č.j.34671/ENV/11), dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány do územního plánu. 
 
Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost územních 
podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 
území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi. 
V Terezíně byl vyhodnocen pilíř pro příznivé životní podmínky a soudržnost společenství obyvatel 
jako velmi špatný, zatímco pilíř pro hospodářský rozvoj jako dobrý. Vzhledem k charakteru sídla – 
menší obec, se jako cílový stav jeví posílení především sociálního pilíře. Řešená změna vytváří 
podmínky pro zvýšení zaměstnanosti v obci návrhem plochy pro výrobu. 

 
Změna tak částečně vytváří podmínky ke zlepšení vyváženosti pilířů trvale udržitelného rozvoje.  
 
Podrobnější informace jsou obsaženy v části „III. Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný 
rozvoj území“, která obsahuje: 
 
A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního 

zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení. 
B. Vyhodnocení vlivů ÚP na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán 

ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil. 
C.  Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. 
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D.  Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, nepodchycené v 
územně analytických podkladech. 

E.  Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území. 

F.  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí. 
 
 
1.16. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB 

 
Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje územní plán ve výkrese č. 6 veřejně 
prospěšnou stavbu, pro kterou je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám – vodovod pro 
veřejnou potřebu. 
Stavba umožní připojení nových zastavitelných ploch, což ve svém důsledku zvýší zaměstnanost 
v obci. 
 
 

1.17. VYHODNOCEBÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL  

 
 
1.17.1. Důsledky na ZPF 
 
Úvod 
Zemědělská příloha byla zpracována jako součást změny územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR 
č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha obsahuje textovou, 
tabulkovou a grafickou část v měřítku 1:2000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Lokality 
nové výstavby, které nevyvolávají nutnost záboru ZPF (tj. které leží na nezemědělské půdě), byly 
rovněž na výkrese zakresleny, nebyly však vyhodnoceny v tabulkové části. 
 
Výchozí podklady 

- Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 
- Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice intravilánu 
- Společné metodické doporučení OÚP MMR a odboru ochrany horninového a půdního 

prostředí MŽP (07/2011) 
- Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl  (MZVŽ, 1989) 
- Vyhláška č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany 

 
Charakteristika katastrálního území 
Beze změn, viz platný územní plán. 

 
Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry 
V řešeném území se nachází zemědělská půda těchto hlavních půdních jednotek: 

HPJ 60 - Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních uloženinách, 
spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky až mírně 
vlhčí. 

 
Investice do půdy 
V katastrálním území se nacházejí zavlažované a odvodňované pozemky. Změna č. 1.2 zasahuje do 
odvodňovaných pozemků.  
 
V okolí obce se nacházejí půdy převážně I. třídy ochrany, v minimální míře II. třídy ochrany. 
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Podle § 55 odst. (3) zák.č. 183/2006 Sb. mohou být další zastavitelné plochy vymezeny ve změně 
územního plánu pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a 
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. 
 
Platný územní plán nevymezil  zastavitelné plochy vhodné pro zamýšlený záměr – plochy výroby 
zemědělské. Ostatní výrobní území jsou již využita a neskýtají možnosti pro změnu využití na 
stanovený účel.   
 
Odnětí zemědělské půdy a ostatních pozemků, zdůvodnění a popis záborů 
 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 
1.2 Návrh území Va plochy výroby zemědělské, v návaznosti na výrobní areál za silnicí 

Výhody: 

• návaznost na zastavěné území  

• částečně zainventované území; lokalita vyžaduje pouze zbudování vodovodu 

• vhodná poloha z hlediska hygienického odstupu od rezidenčního území 

• plocha umožní vznik potřebných pracovních míst 

• plocha je od rezidenčního území odcloněna vzrostlou zelení 

• vhodná poloha z hlediska hygienického odstupu od rezidenčního území 
Nevýhody: 

• lokalita částečně zasahuje na meliorované pozemky 

• zábor pozemků I.třídy ochrany 

• Využití západního okraje plochy je omezeno záplavovým územím a ochranným 
pásmem železnice. 

 
Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF  
 
Chyba! Chybné propojení. 
 
1.17.2. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů 
 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín nevyvolává zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
 
 

1.18. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ VČETNĚ STANOVENÝCH 
ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 

 
1.18.1. Ochranná pásma vyplývající ze zákona 
 
ÚPN SÚ Terezín, změna č. 1 respektuje limity využití území vyplývající z právních předpisů a 
pravomocných správních rozhodnutí. Tyto limity jsou zakresleny v grafické části ve výkrese č.2 - 
Komplexní urbanistický návrh. 
 
 
1.18.2. Záplavová území 
V řešeném území se vyskytuje vyhlášené záplavové území včetně aktivní zóny vodního toku 
Trkmanka. Záplavové území okrajově zasahuje do rozvojových ploch vymezených touto změnou 
územního plánu. Umisťování staveb v záplavovém území není umožněno. 
 
 
1.18.3. Poddolovaná a sesuvná území 
Poddolovaná a sesuvná území se v řešeném území nenacházejí. 
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1.18.4. Ložiska surovin 
Do k.ú. Terezín zasahuje chráněné ložiskové území č. 24650000 Násedlovice (ropa, zemní plyn). 
Území řešené změnou nemá dopad na ložiska nerostných surovin ani do vymezeného CHLÚ 
Násedlovice. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM 
 
 

2.1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY 
 
O pořízení změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín rozhodlo Zastupitelstvo obce Terezín na návrh občana obce, 
resp. z vlastního podnětu, usnesením č. 11 ze dne 15. prosince 2011 a zároveň určilo zastupitele Ing. 
Antonína Hanáka jako zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem v rámci procesu pořízení změny 
ÚPN SÚ. Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, tj. Úřad územního plánování (dále také 
„pořizovatel“) zajistil v dubnu 2012 zpracování návrhu zadání změny č. 1 ÚPN SÚ pro jednu dílčí 
změnu (změna regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně přípustných objektů a využití území) 
pro plochy zeleně v rámci zastavěného a zastavitelného území). Z projednání návrhu zadání následně 
vyplynuly další požadavky obce k rozšíření původního předmětu změny o další dvě dílčí změny, a to 
dílčí změnu č. 2 (změna plochy s rozdílným způsobem využití z území a plochy zeleně na plochy 
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výrobní v severní části území naproti zemědělského areálu ZEMAS, a.s.) a dílčí změnu č. 3 (změna 
plochy s rozdílným způsobem využití z území a plochy zeleně na plochy technické vybavenosti a 
dopravy a příp. plochy výrobní v severní části území naproti zemědělského areálu ZEMAS, a.s.). 
Návrh zadání změny č. 1 ÚPN SÚ pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil dle 
výsledků projednání a předložil jej zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání změny bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva obce Terezín č. 10 ze dne 9. července 2012.  

Zhotovitelem změny č. 1 ÚPN SÚ se stala společnost AR projekt s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 
1183/29a, Brno, projektant Ing. arch. Milan Hučík, autorizovaný architekt České komory architektů. 
Neboť v rámci projednání návrhu zadání změny nebyl uplatněn požadavek na zpracování konceptu, 
pořizovatel zajistil pro obec Terezín zpracování návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ. Krajský úřad ovšem 
ve fázi projednávání návrhu zadání změny uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivu koncepce na 
životní prostředí (požadavek na posouzení vlivu na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast 
nebyl uplatněn), a proto bylo vedle návrhu změny ÚPN SÚ rovněž zpracováno vyhodnocení vlivů 
změny ÚPN SÚ na udržitelný rozvoj území. 
Návrh změny č. 1 ÚPN SÚ a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území byly dodány 
pořizovateli v březnu 2013. Společné jednání o návrhu změny ÚPN SÚ se uskutečnilo dne 22. května 
2013 na Městském úřadě v Hodoníně. Místo a doba konání společného jednání byly dotčeným 
orgánům, sousedním obcím a Obci Terezín oznámeny jednotlivě nejméně 15 dnů předem. Zároveň 
byly dotčené orgány vyzvány pořizovatelem k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dní ode dne jednání, ve 
stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožnil 
uvedeným orgánům nahlížet do návrhu změny ÚPN SÚ (a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný 
rozvoj území). Následně pořizovatel zajistil vydání stanoviska příslušného úřadu k návrhu koncepce 
podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a rovněž stanoviska krajského úřadu 
k návrhu změny ÚPN SÚ z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní 
vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem. Po posouzení návrhu změny ÚPN SÚ krajským úřadem ve smyslu § 50 odst. 5 a 7 stavebního 
zákona byla dokumentace upravena na základě vyhodnocení výsledků projednání a vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území (navržené zastavitelné plochy č. 1.2 a č. 1.3, k nimž byl původně vydán 
nesouhlas, byly upraveny dle dodatečné dohody s orgány ochrany zemědělského půdního fondu – bylo 
dohodnuto sloučení dílčích ploch č. 1.2 a č. 1.3 v jednu plochu označenou jako č. 1.2, která bude 
funkčně vymezena pouze pro výrobu zemědělského charakteru s návrhem nových podmínek využití 
území a příslušné regulace).  

Řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ (tzv. veřejné projednání návrhu ÚP ve 
smyslu § 52 stavebního zákona) bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce 
pořizovatele i Obecního úřadu Terezín, veřejné projednání se konalo dne 12. března 2014 na Obecním 
úřadě v Terezíně. Námitky proti návrhu změny ÚPN SÚ mohli podat pouze vlastníci pozemků a 
staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode 
dne veřejného projednání (tj. do 20. března 2014) mohl každý písemně uplatnit své připomínky a 
dotčené osoby námitky, ve kterých musely 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 (§ 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 změny 
ÚPN SÚ. Neboť nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky a stanoviska krajského úřadu a 
dotčených orgánů uplatněná v zákonné lhůtě byla dohodnuta (byly částečně upraveny podmínky využití 
zastavitelné plochy č. 1.2), pořizovatel dále nepostupoval ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona, 
tzn. nevyzval dotčené orgány a krajský úřad k uplatnění stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a 
návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu změny ÚPN SÚ.  

Pořizovatel poté připravil návrh na vydání změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín formou opatření obecné 
povahy. Vydání změny ÚPN SÚ je v kompetenci Zastupitelstva obce Terezín.  
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2.2. VYHODNOCENÍ ZMĚNY POŘIZOVATELEM 
 
Pořizovatel přezkoumal soulad návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín dle ust. § 53 odst. 4 a 5 stavebního 
zákona následovně: 
 
 

2.2.1. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu s politikou územního 
rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 

 
Soulad s politikou územního rozvoje  
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín je v souladu s PÚR ČR 2008.  

Z PUR ČR 2008 schválené vládou České republiky dne 20. července 2009 usnesením č. 929/2009 
vyplývá, že obec Terezín neleží v žádné rozvojové ani specifické oblasti ani v rozvojové ose. Z návrhu 
změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín je zřejmé, že jsou respektovány republikové priority územního plánování 
pro zajištění udržitelného rozvoje území. Z PÚR ČR 2008 vyplývá požadavek respektovat koridor P9 
pro zdvojení VVTL plynovodu DN 700 Hrušky – Libhošť. Řešení návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ 
Terezín se nedotýká záměru pro zdvojení VVTL plynovodu zpřesněného v rámci „Výkresu záměrů na 
provedení změn v území“ Územně analytických podkladů Jihomoravského kraje 2013.  
 
Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 
V současnosti neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem. 

ZÚR JMK byly Zastupitelstvem Jihomoravského kraje vydány dne 22. září 2011 formou opatření 
obecné povahy (účinnosti nabyly dne 17. února 2012). Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 
21. června 2012, který nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, bylo opatření obecné povahy – ZÚR 
JMK – zrušeno, což je ve změně č. 1 ÚPN SÚ Terezín zohledněno. 

 
 
2.2.2. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu s cíli a úkoly 

územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických  
a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného 

území 
 

Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.  

Je řešena s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území. Cílem je 
dosažení trvale udržitelného rozvoje, tj. vytvoření podmínek pro příznivé životní prostředí, 
hospodářský rozvoj a uspokojení potřeb současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života 
generací budoucích. Změna ÚPN SÚ zajišťuje ochranu nezastavěného území, plochu určenou k 
zastavění vymezuje s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  
 
 

2.2.3. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 

 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 
předpisů.  

Návrh zadání změny ÚPN SÚ byl zpracován a projednán pořizovatelem dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 6 
k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Návrh změny č. 1 ÚPN 
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SÚ zpracoval projektant dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
s použitím vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. Dokumentace projednal pořizovatel dle § 50 až 53 stavebního zákona.  
 
 

2.2.4. Výsledek přezkoumání souladu územního plánu s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 

 
Vypořádání stanovisek dotčených orgánů 
Změna č. 1 ÚPN SÚ Terezín je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů i se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.  
 
Stanoviska uplatněná k návrhu změny ÚPN SÚ ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona (v rámci tzv. 
společného jednání o návrhu) byla vyhodnocena a vypořádána pořizovatelem následovně: 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

1. 16. 5. 2013 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně 
Jeřábkova 4, 602 00 Brno (územní pracoviště Hodonín) 

KHSJM 19261/2013/HO/HOK 
16. 5. 2013 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného 
zdraví místně příslušný § 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 jako dotčený správní úřad věcně příslušný dle 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. vydává dle ustanovení § 77 a § 94 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a 
ustanovení § 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 a § 149 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), toto stanovisko: 

01 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně souhlasí s Návrhem 
změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru 
Terezín a s vyhodnocením jeho vlivů na 
udržitelný rozvoj území. 

-  

02 

Odůvodnění: 
 
KHS JmK bylo dne 7.5.2013 Městským 
úřadem Hodonín, odborem rozvoje města, 
doručeno oznámení o konání společného 
jednání o návrhu změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Terezín a vyhodnocení jeho 
vlivů na udržitelný rozvoj území. Současně 
byly dotčené orgány vyzvány k uplatnění 
svých stanovisek.  
Výchozím podkladem pro posouzení byly 
dokumenty vystavené na internetových 
stránkách Města Hodonín (www.hodonin.eu). 
Zpracovatelem dokumentace je AR projekt 
s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno, Ing. 
arch. Milan Hučík, čís.zakázky 802, datum 
03/2013.  
 
KHS JmK vydala k „Návrhu zadání změny č. 
1 územního plánu sídelního útvaru Terezín“ 
stanovisko dne 10. 4. 2012 pod č.j.: KHSJM 
15397/2012/HO/HOK, spis.zn.: S-KHSJM 
14738/2012, ve kterém neuplatnila na obsah 
zadání žádné požadavky.  
 
Součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území je „Vyhodnocení vlivu územního 
plánu na životní prostředí pro účely 

-  
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posuzování vlivů územních plánů na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v 
rozsahu přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb.“, 
na jehož zpracování se podílel autorský 
kolektiv: Ing. arch. Milan Hučík, Ing. 
Veronika Hučíková, zpracovatelka 
vyhodnocení vlivů na životní prostředí: Ing. 
Pavla Žídková (osvědčení č.j. 
094/435/OPVŽP/95, prodlouženo 
rozhodnutím č.j.34671/ENV/11), spolupráce: 
Ekogroup czech s.r.o., Olomouc, RNDr. 
Marek Banaš, Ph.D., Bc. Eva Jirásková, číslo 
zakázky 802, datum zpracování 03/2013, 
resp. 14.3.2013 (dále také „SEA“).  
 
Specifikace obsahu změny č. 1 ÚPN SÚ 
Terezín  
Změna č. 1.1 – změny podmínek využití 
ploch – regulativů (doplnění přípustných, 
příp. výjimečně přípustných objektů a využití 
území) pro území a plochy zeleně – Z v rámci 
zastavěného a zastavitelného území  
Změna č. 1.2 – Vs plochy výroby a 
skladování (v současné době se předpokládá 
umístění bioplynové stanice)  
Změna č. 1.3 – Td plochy dopravních 
zařízení a vybavení (v současné době se 
předpokládá umístění čerpací stanice 
pohonných hmot)  
 
Součástí změny č. 1 je také veřejně prospěšná 
stavba – prodloužení vodovodu pro veřejnou 
potřebu od jihu od zástavby obce Terezín k 
uvedeným dvěma novým zastavitelným 
plochám. Navrhovaná změna č. 1 rovněž 
stanovuje pro uvedené dvě plochy regulativy, 
jejichž účelem je ochrana zdravých životních 
podmínek obyvatel v okolí daných ploch a 
podmínky pro následná správní řízení při 
realizaci staveb v daných plochách.  
 
Specifikace podmínek pro realizaci ploch  
Změna č. 1.2 (Vs) – v navazujícím řízení 
budou uplatněny tyto podmínky:  
- Bude vymezeno ochranné pásmo vlivu 

výroby na životní prostředí.  
- V záplavovém území vodního toku 

Trkmanka nebudou umisťovány žádné 
nadzemní stavby  

- V případě požadavku na výstavbu v 
blízkosti železnice je nutný souhlas 
dotčeného orgánu s umístěním stavby v 
ochranném pásmu železnice.  

- Technicky a právně bude dořešen střet 
záměru s meliorovanou plochou.  

 
Změna č. 1.3 (Td) – v navazujícím řízení 
budou uplatněny tyto podmínky:  
- V případě požadavku na výstavbu v 

blízkosti silnice je nutný souhlas 
dotčeného orgánu s umístěním stavby v 
silničním ochranném pásmu.  

- Technicky a právně bude dořešen střet 
záměru s meliorovanou plochou.  

- Bude upřesněna poloha účelových 
komunikací uvnitř plochy.  

 
D. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 
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Jihomoravského kraje  
Požadavky a zásady uvedené v této koncepci 
jsou s návrhem změny č. 1 respektovány a 
nejsou s ní rozporu, je navržena nová trasa 
veřejného vodovodu.  
 
Hluková a imisní zátěž  
Ovzduší v řešeném území ani stávající 
hluková zátěž obytné zástavby nejsou obecně 
zásadním problémem, s výjimkou objektů 
umístěných v těsné blízkosti komunikace 
II/380, kde je (dle hlukové studie zveřejněné 
v rámci oznámení s kódem JHM1025) již v 
současné době překračován hygienický limit 
zejména pro denní dobu. Při realizaci změny 
č. 1 by došlo k jeho dalšímu mírnému 
negativnímu ovlivnění.  
 
Hluková a imisní situace  
Správní území stavebního úřadu Hodonín 
spadá na základě údajů z Věstníku MŽP č. 
02/2012 do OZKO z hlediska překračování 
krátkodobých imisních limitů koncentrací 
PM10 v rozsahu 8,6% a z hlediska 
benzo(a)pyrenu v rozsahu 14,4%. Lze 
předpokládat, že se bude jednat o území ve 
městě Hodoníně. Z rozptylové studie 
Jihomoravského kraje vyplývá, že v řešeném 
území jsou imisní limity plněny.  
V řešeném území se z významnějších zdrojů 
znečišťování ovzduší v těsné blízkosti 
navrhovaných ploch nachází zemědělské 
středisko a liniový zdroj II/380. Dosah 
hlukových a imisních vlivů těchto zdrojů k 
obytné zástavbě je u zemědělského střediska s 
ohledem na vzdálenost nízký, avšak nelze ho 
vyloučit. Hlukový vliv provozu zemědělského 
střediska je dán zejména dopravou spojenou s 
provozem střediska, která je vedena po 
páteřní komunikaci II/380. Na této 
komunikaci se dopravní intenzity stanovené 
při sčítání dopravy v roce 2010 pohybují 
kolem 3000 vozidel, z toho je 630 vozidel 
nákladních.  
Přírůstek dopravy spojený s obsluhou 
navrhovaných ploch se projeví nejen v 
řešeném území Terezína, ale zčásti i na území 
obce Krumvíř, odkud má být dopravována 
část vstupních materiálů do bioplynové 
stanice a bude zde jistě aplikován na pozemky 
i vyrobený digestát. 
 
Návrh změny č. 1 ÚPSÚ Terezín je 
předkládán u jednotlivých ploch i u koncepce 
jako celku v jedné variantě. Kumulativní 
vlivy záměru mohou v území nastat zejména 
se stávajícími ostatními aktivitami obdobného 
charakteru a s imisním a hlukovým pozadím, 
avšak ani při zvážení kumulace vlivů 
(především v oblasti hlukové a imisní zátěže) 
se neočekávají zásadní změny proti 
současnému stavu.  
 
6.3 Vlivy na dopravní zátěž území  
Realizace plochy 1.2 přinese zvýšení intenzit 
dopravy na II/380 mezi obcemi Krumvíř a 
Terezín v době kampaňové sklizně vstupů a 
vývozu digestátu, avšak lze očekávat, že k 
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tomuto zvýšení nedojde v místě obytné 
zástavby, neboť přírůstková část dopravy 
bude vedena jen mezi zemědělskými areály 
na okrajích obcí Krumvíř a Terezín, kde 
obytná zástavba není.  
 
6.6 Vlivy na veřejné zdraví  
Vlivy na veřejné zdraví odrážejí v daném 
případě předpokládané vlivy na ovzduší, 
dopravu a hlukovou situaci. Z předběžně 
zjištěných hodnot hlukové a rozptylové studie 
zpracované pro umístění bioplynové stanice v 
ploše 1.2 (která má u předloženého návrhu 
změny č.1 určující vliv) je zřejmé, že k 
významnému nárůstu hodnot hlukové a imisní 
zátěže nedojde. Následně lze dovodit, že vlivy 
na veřejné zdraví budou v tomto případě 
zanedbatelné, a to i při kumulaci vlivů s 
případně instalovanou čerpací stanicí 
pohonných hmot. Nelze však vyloučit, že 
bude mírně narušen pocit pobytové pohody z 
důvodu mírného navýšení dopravy po silnici 
II/380. Toto navýšení však nastane jen po 
krátkou dobu v roce a bude mít podlimitní 
dopady, lze ho tedy považovat za 
akceptovatelné.  
 
6.9 Závěr  
Vzhledem k současnému stavu znalostí 
aktivit, jejichž umístění je možno v území 
očekávat, je uvedený výčet možných dopadů 
na životní prostředí a veřejné zdraví konečný 
a neočekávají se zde významnější odchylky 
od uvedených předpokladů. Pro umístění 
stavby bioplynové stanice v ploše 1.2 bylo již 
zpracováno a projednáno posouzení vlivů na 
životní prostředí v rozsahu oznámení, kdy 
bylo krajským úřadem konstatováno, že 
záměr není nutno posuzovat v plném rozsahu. 
U záměru umístění čerpací stanice do plochy 
1.3 takové oznámení rovněž proběhne. U 
obou ploch tak budou v závěru zjišťovacího 
řízení stanoveny podrobnější podmínky 
realizace staveb, které bude nutno 
respektovat. Jedná se o zákonnou podmínku, 
která není v kapitole 8 uváděna (zákonné 
podmínky nesmí být v rámci stanoviska 
krajského úřadu k ÚP uváděny).  
V průběhu hodnocení nebyly shledány 
negativní vlivy, které by realizaci návrhu 
změny č. 1 jako koncepce nebo návrhu 
jednotlivých ploch bránily nebo ji výrazně 
omezovaly. Vliv změny č. 1 jako celkové 
koncepce je i při zahrnutí kumulativních 
vlivů dosavadních aktivit v území 
akceptovatelný.  
 
Změna č. 1 ÚPSÚ Terezín a všech ploch v 
něm obsažených je předložena v jedné 
variantě, jejíž vlivy byly vyhodnoceny v 
kapitole 6.  
V daném stupni přípravy a poznání možného 
ovlivnění území a částečné obecnosti 
územního plánu bylo při hodnocení návrhu 
změny č. 1 a jednotlivých ploch použito 
převážně slovního hodnocení bez zvláštních 
postupů a metod. Využito bylo zejména 
vlastních pochůzek po terénu a archivních dat 
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jak z vlastní činnosti zpracovatelského týmu, 
tak z dostupných rešerší.  
U plochy č. 1.2, kde je předběžně znám záměr 
vybudování bioplynové stanice, pro nějž bylo 
předloženo a projednáno oznámení dle zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, byly citovány některé výsledky, 
které byly získány na základě výpočtu pomocí 
rozptylového modelu SYMOS 97 a 
hlukového modelu HLUK+.  
 
10. NÁVRH UKAZATELŮ PRO 
SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
Základními monitorovacími ukazateli pro 
danou koncepci jsou:  
– výměra a kvalita odnímaných pozemků ze 

ZPF,  
– kvalita a množství odváděné odpadní vody,  
– množství emisí ze stacionárních a 

liniových zdrojů a jejich vliv na imisní 
situaci v území,  

– hluková zátěž, zejména v kontextu s 
obytnou zástavbou,  

– výměra nových zpevněných ploch a na to 
navazující objem a způsob nakládání s 
dešťovými vodami při přívalových a 
dlouhotrvajících deštích, možnost jejich 
zasakování v místě vzniku. 

 
12. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE 
UVEDENÝCH ÚDAJŮ  
Celkově konstatuji, že změna č. 1 v 
předložené podobě splňuje nároky kladené 
právními předpisy na potřebnou úroveň 
ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví za splnění podmínek daných 
regulativy výrokové části návrhu a kapitoly 8 
tohoto hodnocení.  
 
KHS JmK již posoudila konkrétní záměr 
„Zemědělská bioplynová stanice Terezín, k.ú. 
Terezín, okr. Hodonín“ (oznamovatel 
společnost Nestor Kea s.r.o. se sídlem 691 73 
Krumvíř 459, IČ 29210500) v rámci 
zjišťovacího řízení dle 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, a 
vydala vyjádření dne 12. 10. 2012 pod č.j. 
KHSJM 47561/2012/HO/HOK, spis.zn. S-
KHSJM 47243/2012, s tím, že nepožaduje 
záměr dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 
Sb. Součástí oznámení byla také akustická 
studie, kterou zpracovala autorizovaná osoba 
– Ing. Jiří Novák, CSc., Brno – červenec – 
2012.  
 
Po posouzení předloženého – „Návrhu 
změny č. 1 územního plánu sídelního 
útvaru Terezín“ a vyhodnocení jeho vlivů 
na udržitelný rozvoj území (pořizovatel: 
Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města) 
– z hlediska požadavků na ochranu veřejného 
zdraví je možno vyslovit s předloženým 
návrhem souhlas.  
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Předložený návrh změn není v rozporu s 
požadavky vyplývajícími ze zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů (ve 
znění pozdějších změn a doplňků) resp. 
nepředstavuje zdravotní riziko pro populaci 
vystavenou potenciálním rizikovým faktorům 
životních a pracovních podmínek. 

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

4. 27. 5. 2013 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Územní odbor Hodonín, Tř. bří Čapků 3, 695 01 Hodonín 

HSBM-11-22/2012 
23. 5. 2013 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací 
dokumentaci předloženou č.j. MUHOCJ 39625/2013 ze dne 07.05.2013. 

01 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné 
koordinované stanovisko. 

-  

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

5. 29.5.2013 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 
Národní třída25, 695 35 Hodonín 

MUHOCJ 51075/2013 
27.5.2013 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Podáním ze dne 9.5.2013 bylo Městskému úřadu Hodonín, odboru ŽP oznámeno společné jednání o návrhu „Změny č.1 
územního plánu sídelního útvaru Terezín a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území“. 
 
Žadatelem a adresátem je: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a dotací, Masarykovo nám. 1,  
695 35  Hodonín 
 
Pořizovatelem dokumentace je: Úřad územního plánování, Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo 
nám. 1,  695 35  Hodonín 
 
Přípravnou PD projektoval: AR projekt s.r.o., Ing. arch. Milan Hučík, Hviezdoslavova 1183/29a, 627 00 Brno, 3/2013, 
číslo zakázky 802. 
 
Obsahem předložené dokumentace je: Hlavním cílem změny č. 1 ÚPSÚ Terezín je zapracování plochy pro podnikatelský 
záměr výstavby bioplynové stanice do stávajícího územního plánu v podmínkách daných právními předpisy v územním 
plánování.  Specifikace změny, označení a název plochy s rozdílným způsobem využití: 
1.1 změny podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně přípustných objektů a využití území) 
pro území a plochy zeleně – Z v rámci zastavěného a zastavitelného území. 
1.2 Vs plochy výroby a skladování (v současné době se předpokládá umístění bioplynové stanice). 
1.3 Td plochy dopravního zařízení a vybavení (v současné době se předpokládá umístění čerpací stanice pohonných hmot). 
Součástí změny č.1 je také veřejně prospěšná stavba – prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu od jihu od zástavby obce 
Terezín k uvedeným dvěma novým zastavitelným plochám.  Navrhovaná změna č. 1 rovněž stanovuje pro uvedené dvě 
plochy regulativy, jejichž účelem je ochrana zdravých životních podmínek obyvatel v okolí daných ploch a podmínky pro 
následná správní řízení při realizaci staveb v daných plochách. 

Odbor ŽP MěÚ Hodonín posuzuje dokumentaci (dále jen záměr) podle následujících hledisek: 

1.  Z hlediska ochrany přírody a krajiny - zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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. j) 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. č. 289/1995 Sb., 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
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01 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – zákon 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: 
 
změna 1.1. – nemáme námitek 
 
změna 1.2.,1.3. – Městský úřad Hodonín, 
odbor životního prostředí, orgán ochrany 
přírody uplatňuje tímto požadavek na 
zajištění územního zabezpečení funkčnosti 
prvků územního systému ekologické 
stability (ÚSES), jež je obsažen v platném 
ÚP Terezín. 
 
V navržených plochách 1.2., 1.3. se nachází 
v západní části lokální biokoridor, v jižní části 
interakční prvek (skladebné části ÚSES), 
který je vyznačen v platném územním plánu 
obce Terezín. V prostoru ÚSES je nepřípustné 
umisťování a povolování staveb a dále jsou 
nepřípustné i jiné činnosti, které by způsobily 
narušení jeho ekologicko-stabilizační funkce 
dle § 77 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny v souvislosti s § 3 
vyhlášky č. 395/1992 Sb.  
 
Prvky ÚSES je třeba respektovat a 
zachovat jejich minimální rozměry, to platí 
hlavně pro výše zmíněný biokoridor. 
Interakční prvek v současnosti plní 
ekologicko-stabilizační funkci a případným 
umístěním komunikace tak jak j uvedeno ve 
výkresové části dojde k jeho negativnímu 
ovlivnění. 
 
Na základě výše uvedeného se změnami 1.2 a 
1.3 tak, jak jsou navrženy nesouhlasíme. 

 
 
 
- 
 
Bude 
respektováno. 

 
 
 
 
 
Požadavek nutno respektovat a zohlednit v rámci 
návrhu zastavitelné plochy č. 1.2. Lokální 
biokoridor bude vyznačen v příslušných výkresech 
grafické části (v případě potřeby bude navržená 
plocha přiměřeně zmenšena). Ve specifických 
podmínkách bude pro zastavitelnou plochu uvedena 
podmínka zajištění územního zabezpečení 
funkčnosti prvků ÚSES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené zastavitelné plochy č. 1.2 a č. 1.3, k nimž 
byl původně vydán nesouhlas, budou upraveny dle 
dodatečné dohody s orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu (viz příloha – stanoviska MěÚ 
Hodonín, OŽP a KrÚ JMK, OŽP).  
Bylo dohodnuto sloučení dílčích ploch č. 1.2 a č. 
1.3 v jednu plochu označenou jako č. 1.2, která 
bude funkčně vymezena pouze pro výrobu 
zemědělského charakteru s návrhem nových 
podmínek využití území a příslušné regulace. 
V rámci takto navržené plochy se nadále uvažuje 
s budoucí výstavbou zemědělské bioplynové 
stanice a příp. i čerpací stanicí pohonných hmot na 
CNG.  

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): 
 
Navrhované rozvojové plochy částečně leží 
v aktivní zóně záplavového území vodního 
toku Trkmanka stanovené Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 
61103/2011 (spis. zn. S-JMK 61103/2011 
OŽP-Ci) dne 26.10.2011. Do textové části 
odůvodnění část 1.9. Limity využití území 
odst. 1.9.2 požadujeme doplnit tex: „Těžit 
zeminu způsobem zhoršujícím odtok 
povrchových vod, provádět terénní úpravy 
zhoršující odtok povrchových vod, skladovat 
odplavitelný materiál, látky a předměty, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bude 
respektováno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plochy č. 1.2 a č. 1.3 budou sloučeny v 
jednu plochu č. 1.2 (viz výše k bodu 01). 
Požadavek na doplnění bude zohledněn v příslušné 
kapitole textové části (nutno zvážit, zda bude 
požadovaný text zapracován formou specifických 
podmínek vztahujících se k zastavitelné ploše). 
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zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné 
překážky a zřizovat dočasná ubytovací 
zařízení je v aktivní zóně zakázáno. Nesmí se 
zde ani umisťovat, povolovat a provádět 
stavby s výjimkou vodních děl“. 
Upozorňujeme, že na navrhovaných 
rozvojových plochách nesmí být umístěna 
zařízení zhoršující nebo ohrožující kvalitu 
povrchové i podzemní vody a při kolizi se 
zavlažovacím nebo odvodňovacím zařízení 
musí být zachována jeho stávající funkčnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
Návrh „Změny č. 1 územního plánu sídelního 
útvaru Terezín a vyhodnocení jeho vlivů na 
udržitelný rozvoj území“ je možný. 
 
Při posuzování umístění konkrétního záměru, 
v němž bude docházet k nakládání s odpady, 
se postupuje např.: dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, v platném znění. Zpracovaný záměr 
musí být v souladu se závaznou části Plánu 
odpadového hospodářství Jihomoravského 
kraje, který byl vyhlášen obecně závaznou 
vyhláškou pod č. 309/2004, která byla 
publikována ve věstníku právních předpisů 
Jihomoravského kraje. Vyhláška nabyla 
účinnosti dne 27. 7. 2004.  
„Přípustné jsou rovněž fotovoltaické 
elektrárny, bioplynové stanice, malé stavby 
odpadového hospodářství a centra dopravních 
služeb. Pozemky staveb pro zpracování 
odpadů (kompostárny, recyklační linky).  
C. Plán odpadového hospodářství 
Jihomoravského kraje 
Na uvedený koncepční dokument má 
předkládaná změna č. 1 přímou vazbu z 
hlediska požadavku na minimalizaci produkce 
biologicky rozložitelných odpadů. Změna č. 1 
navrhuje plochu pro výrobu, kde se 
předpokládá umístění bioplynové stanice, je 
tedy s uvedenou koncepcí v souladu, pokud 
budou do BPS vstupovat biologicky 
rozložitelné odpady (např. kejda), pokud do ní 
budou vstupovat zemědělské produkty mimo 
režim odpadů, není s danou koncepcí ve střetu 
a nemá na ni přímou vazbu.“ 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Připomínkám 
se 
nevyhovuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh změny č. 1 ÚPN SÚ nevymezuje žádné 
konkrétní stavební záměry. Příslušná upozornění je 
možné uplatnit až ke konkrétním stavbám řešeným 
navazujícími projektovými dokumentacemi. 
Viz výše k bodu 01.  
 

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 jejího pořizování 
vydává dle § 11 odst. 2 písm. a) zákon č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Krajský úřad 
(v tomto případě Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, odbor ŽP). 
Při posuzování umístění konkrétního záměru, 
který může znečišťovat ovzduší se postupuje                 
např.: dle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přihlíží se 

 
 
 
 
Je 
respektováno. 
 
 
 
 
Připomínkám 
se 
nevyhovuje. 

 
 
 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje byl vyzván 
k uplatnění stanoviska k návrhu změny č. 1 ÚPN 
SÚ ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. 
 
 
 
Viz výše k bodu 03. 
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k celkovému imisnímu zatížení lokality a také 
se postupuje v souladu s vypracovaným 
krajským programem snižování emisí. 
 
Konkrétní případy, které by mohly ovlivnit 
imisní zatížení dané lokality a případy, které 
mohou ovlivnit čistotu ovzduší, je potřeba 
projednat s příslušným orgánem ochrany 
ovzduší a respektovat to, že vnášení 
pachových látek ze stacionárních zdrojů do 
ovzduší nad přípustnou míru obtěžování 
zápachem není dovoleno. Všechny možné 
záměry, které jsou potenciálním zdrojem 
zápachu, je nutné regulovat a také je nutné 
regulovat umístění obytné zástavby 
v blízkosti zdrojů zápachu. 

05 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního 
fondu – podle zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, 
v platném znění: 
 
změna 1.1. – nemáme námitek 
 
změna 1.2. – odbor ŽP MěÚ Hodonín vydal 
dne 25.10.2012 pod MUHOCJ 99371/2012 
vyjádření ke zveřejnění oznámení záměru dle 
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů 
k záměru výstavby bioplynové stanice. Orgán 
ochrany ZPF odboru ŽP MěÚ Hodonín 
konstatoval, že vzhledem k charakteristice 
stavby a vhodnosti umístění mimo zastavěné 
území obce (pozemek p.č. 1844 v k.ú. 
Terezín) je realizace zemědělské bioplynové 
stanice přípustná a nepožadoval posuzování 
dle tohoto zákona. V návrhu funkčního 
uspořádání návrhu změny 1.2.  ovšem figurují 
další možnosti využití, které orgán ochrany 
ZPF nemůže na základě předložených 
materiálů posoudit. Požadujeme doplnění 
územně plánovací dokumentace dle hledisek 
uvedených v § 4 zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochraně  zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ZPF“) a podle článku II Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu ze dne 
1.10.1996. Na základě takto doplněné nově 
předložené dokumentace bude vydáno naše 
stanovisko. 
Pozemek p.č. 1844 v k.ú. Terezín, na kterém 
má být umístěn záměr změny č. 1.2 je zařazen 
do I. třídy ochrany a jde tedy o půdy bonitně 
nejcennější, v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných 
nebo jen mírně sklonitých, které je možno 
odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby zásadního 
významu. Současně se jedná o plochu, do 
které byly vloženy investice v rámci 
odvodnění pozemku. Pro orgán ochrany 
zemědělského půdního fondu vzhledem 
k výše uvedenému je akceptovatelný zábor 
dané lokality pro účely zemědělství – tj. 
zemědělské stavby, popř. stavby přímo 
související se zemědělskou prvovýrobou 

 
 
 
 
 
- 
 
Bude 
respektováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Plochy č. 1.2 a č. 1.3 budou sloučeny v 
jednu plochu č. 1.2 (viz výše k bodu 01).  
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(plochy zemědělské).  
 
Změna 1.3. – požadujeme doplnění územně 
plánovací dokumentace dle hledisek 
uvedených v § 4 zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochraně  zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ZPF“) a podle článku II Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu ze dne 
1.10.1996. Na základě takto doplněné nově 
předložené dokumentace bude vydáno naše 
stanovisko. 
V ÚPN SÚ Terezín je již vymezena plocha 
dopravních zařízení, která dosud není využita. 
Část záměru je navržena na pozemku p.č. 
1844 v k.ú. Terezín,  tedy na pozemku, jehož 
půda je zařazena do I. třídy ochrany a také 
sem zasahují investice do odvodnění. Na 
základě výše uvedeného vyplývá,  že vyjmout 
tento pozemek lze jen výjimečně, po 
vyčerpání všech dalších možných variant. 

 
 
Bude 
respektováno. 

 
 
Plochy č. 1.2 a č. 1.3 budou sloučeny v 
jednu plochu č. 1.2 (viz výše k bodu 01).  

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. Citovanou změnou ÚP 
nedojde k dotčení PUPFL. 

 
 
 
 
 
 
- 

 

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

6. 17. 6. 2013 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

JMK 69740/2013 
17. 6. 2013 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

01 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor 
dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) uplatňuje za 
použití ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 
183/2006 Sb., v platném znění (dále jen 
stavební zákon) a podle ustanovení § 40 odst. 
3 písm. f), zákona č. 13/1997 Sb., v platném 
znění (dále jen zákon) následující stanovisko 
k návrhu změny ÚPN SÚ a souhlasí s 
řešením silnic II. a III. třídy za podmínky 
splnění následujících požadavků:  
1. Připojení na silnici II/380 pro zajištění 

dopravní obsluhy plochy změn 1.2 Vs a 
1.3 Td bude řešeno jediným dopravním 
připojením, a to v místě protějšího 
připojení účelové komunikace (dále jen 
ÚK) do areálu ZEMAS a.s.  

Bude 
respektováno. 

Bylo dohodnuto sloučení dílčích ploch č. 1.2 a č. 
1.3 v jednu plochu označenou jako č. 1.2, která 
bude funkčně vymezena pouze pro výrobu 
zemědělského charakteru s návrhem nových 
podmínek využití území a příslušné regulace. 
V rámci takto navržené plochy se nadále uvažuje 
s budoucí výstavbou zemědělské bioplynové 
stanice a příp. i čerpací stanicí pohonných hmot na 
CNG.  
Požadovanou podmínku nutno zapracovat formou 
specifických podmínek vztahujících se 
k zastavitelné ploše č. 1.2.  

02 

Odůvodnění  
 
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. a 
III. třídy.  
 
1. Silnice II/380 je v průjezdním úseku obcí 

zařazena do funkční skupiny B. Návrhová 
řešení křižovatek na silnici II/380 musí být 

-  
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v souladu se zákonem a příslušnými ČSN, 
které jsou správně v textové části návrhu 
změny ÚPN SÚ vyjmenovány. Budoucí 
připojení plochy 1.3 Td (např. pro 
výstavbu ČS PH) samostatnou ÚK, je 
možné řešit na základě podrobnější 
dokumentace sjezdem ze silnice II/380, 
včetně potřebných úprav silnice II/380.  

 
KrÚ JMK OD souhlasí s návrhem změny 
ÚPN SÚ, 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. 

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

7. 18. 6. 2013 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

JMK 69737/2013 
17. 6. 2013 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín (zpracovatel: AR projekt s.r.o., Ing. arch. Milan Hučík, březen 
2013) navrhuje tyto dílčí změny:  
1.1 – změny podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných popř. výjimečně přípustných objektů a využití 
území) pro území a plochy zeleně – Z v rámci zastavěného území a zastavitelného území  
1.2 – změna funkčního využití území z plochy orné půdy na plochy výroby a skladování - Vs  
1.3 – změna funkčního využití území z plochy orné půdy na plochy dopravních zařízení a vybavení - Td.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle 
ustanovení § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů, k Návrhu změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Terezín, uplatňuje následující stanoviska: 

01 

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 obce je dle § 
106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní úřad 
obce s rozšířenou působností v místě 
požadované činnosti nebo stavby, v daném 
případě se jedná o Městský úřad Hodonín, 
odbor životního prostředí. 

 
 
 
 
 
Je 
respektováno. 

 
 
 
 
 
MěÚ Hodonín, OŽP byl vyzván k uplatnění 
stanoviska k návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ ve smyslu 
§ 50 odst. 2 stavebního zákona (jako dotčený 
orgán). 
 

02 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů: 
 
Orgán ochrany ZPF MěÚ Hodonín ve svém 
vyjádření k návrhu změny č.1 ÚP Terezín č.j. 
MUHOCJ 51075/2013 ze dne 27.05.2013 
uvádí následující připomínky:  
 
Změna 1.2. – odbor ŽP MěÚ Hodonín vydal 
dne 25.10.2012 pod č.j. MUHOCJ 
99371/2012 vyjádření ke zveřejnění oznámení 
záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění 
pozdějších předpisů k záměru výstavby 
bioplynové stanice. Orgán ochrany ZPF 
odboru ŽP MěÚ Hodonín konstatoval, že 
vzhledem k charakteristice stavby a vhodnosti 
umístění mimo zastavěné území obce 
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(pozemek p.č. 1844 v k.ú. Terezín) je realizace 
zemědělské bioplynové stanice přípustná a 
nepožadoval posuzování dle tohoto zákona. V 
návrhu funkčního uspořádání návrhu změny 
1.2. ovšem figurují další možnosti využití, 
které orgán ochrany ZPF nemůže na základě 
předložených materiálů posoudit. Požadujeme 
doplnění územně plánovací dokumentace dle 
hledisek uvedených v § 4 zákona č. 334/1992 
Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o ZPF“) a podle článku II Metodického 
pokynu MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k 
odnímání půdy ze zemědělského půdního 
fondu ze dne 01.10.1996. Na základě takto 
doplněné nově předložené dokumentace 
bude vydáno naše stanovisko.  
Pozemek p.č. 1844 v k.ú. Terezín, na kterém 
má být umístěn záměr změny č. 1.2 je zařazen 
do I. třídy ochrany a jde tedy o půdy bonitně 
nejcennější, v jednotlivých klimatických 
regionech, převážně v plochách rovinných 
nebo jen mírně sklonitých, které je možno 
odejmout ze zemědělského půdního fondu 
pouze výjimečně, a to převážně na záměry 
související s obnovou ekologické stability 
krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. Současně se jedná o 
plochu, do které byly vloženy investice v 
rámci odvodnění pozemku. Pro orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu 
vzhledem k výše uvedenému je akceptovatelný 
zábor dané lokality pro účely zemědělství – tj. 
zemědělské stavby, popř. stavby přímo 
související se zemědělskou prvovýrobou 
(plochy zemědělské).  
Změna 1.3. – požadujeme doplnění územně 
plánovací dokumentace dle hledisek 
uvedených v § 4 zákona č. 334/1992 Sb. o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
ZPF“) a podle článku II Metodického pokynu 
MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu ze dne 
01.10.1996. Na základě takto doplněné nově 
předložené dokumentace bude vydáno naše 
stanovisko.  
V ÚPN SÚ Terezín je již vymezena plocha 
dopravních zařízení, která dosud není využita. 
Část záměru je navržena na pozemku p.č. 
1844 v k.ú. Terezín, tedy na pozemku, jehož 
půda je zařazena do I. třídy ochrany a také 
sem zasahují investice do odvodnění. Na 
základě výše uvedeného vyplývá, že vyjmout 
tento pozemek lze jen výjimečně, po vyčerpání 
všech dalších možných variant. 
 
V souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona se 
uděluje nesouhlasné stanovisko s 
uvedenými návrhovými plochami (1.2. a 
1.3.) předloženého Návrhu změny č. 1 
územního plánu Terezín.  
 
Krajský úřad jako orgán ochrany ZPF 
požaduje důkladné odůvodnění výše 
uvedeného návrhu. V předloženém 
odůvodnění zpracovatel sice uvádí konkrétní 
výhody a nevýhody předloženého návrhu u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bude 
respektováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržené zastavitelné plochy č. 1.2 a č. 1.3, k nimž 
byl původně vydán nesouhlas, budou upraveny dle 
dodatečné dohody s orgány ochrany zemědělského 
půdního fondu (viz příloha – stanoviska MěÚ 
Hodonín, OŽP a KrÚ JMK, OŽP).  
Bylo dohodnuto sloučení dílčích ploch č. 1.2 a č. 
1.3 v jednu plochu označenou jako č. 1.2, která 
bude funkčně vymezena pouze pro výrobu 
zemědělského charakteru s návrhem nových 
podmínek využití území a příslušné regulace. 
V rámci takto navržené plochy se nadále uvažuje 
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obou lokalit, ale zejména po přihlédnutí k 
nevýhodám (zábor nejkvalitnějších 
zemědělských pozemků, zainvestované 
pozemky) chybí alternativní posouzení s 
jinými možnými lokalitami (lok.1.2.- 
bioplynová stanice - viz stanovisko MěÚ 
Hodonín). Obdobně u lokality 1.3. určené pro 
čerpací stanici PHM, byla již v ÚPN SÚ 
Terezín pro stejný účel vymezena jedna 
lokalita, která dosud není využita. 

s budoucí výstavbou zemědělské bioplynové 
stanice a příp. i čerpací stanicí pohonných hmot na 
CNG.  
 

03 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů:  
 
Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle 
§ 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona 
uplatňuje stanovisko k předloženému 
„Návrhu změny č. 1 ÚP SÚ obce Terezín“ v 
tom smyslu, že na základě předchozího 
vyloučení významného vlivu tohoto návrhu 
na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu další 
připomínky.  
 
Současně orgán ochrany přírody konstatuje, 
že mu nejsou známy žádné další zájmy 
ochrany přírody a krajiny, které by mohly být 
dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění 
je příslušný zdejší krajský úřad. 

 
 
 
 
- 

 

04 

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší:  
 
Orgán ochrany ovzduší krajského úřadu 
příslušný podle ust. § 11 odstavce 2 písmene 
a) výše uvedeného zákona po posouzení 
předložené dokumentace souhlasí s návrhem 
změny č. 1 ÚP SÚ Terezín.  
 
Orgán ochrany ovzduší upozorňuje, že při 
umísťování stacionárních zdrojů znečišťování 
ovzduší v předmětných lokalitách je nutné 
splňovat podmínky dané zákonem o ochraně 
ovzduší a jeho prováděcími předpisy, a dále 
podmínky dle Nařízení Jihomoravského kraje 
č. 384/2004, kterým se vydává Integrovaný 
krajský program snižování emisí tuhých 
znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů 
dusíku, těkavých organických látek, 
amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, 
kadmia, niklu, arsenu, rtuti a polycyklických 
aromatických uhlovodíků Jihomoravského 
kraje a Krajský program ke zlepšení kvality 
ovzduší Jihomoravského kraje, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Připomínkám 
se 
nevyhovuje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh změny č. 1 ÚPN SÚ nevymezuje žádné 
konkrétní stavební záměry. Příslušná upozornění je 
možné uplatnit až ke konkrétním stavbám řešeným 
navazujícími projektovými dokumentacemi. 
Viz výše k bodu 02.  
 

05 

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí:  
 
Stanovisko k vyhodnocení vlivů územního 
plánu na životní prostředí ve smyslu 
ustanovení § 10g a 10i zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
bude vydáno samostatně poté, co pořizovatel 
předloží Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odboru životního prostředí podklady 
podle ustanovení § 50 odst. 5 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění 
pozdějších předpisů. Ještě před tím je 
nezbytné dohodnout s orgánem ochrany ZPF 
doplnění odůvodnění podle výše uvedených 

 
 
 
Bude 
respektováno. 

 
 
 
Pořizovatel vyzve krajský úřad k uplatnění 
stanoviska ve smyslu § 50 odst. 5 stavebního 
zákona. 
Dále viz výše k bodu 02. 
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požadavků.  
 
Z uvedených důvodů žádáme tímto 
pořizovatele o součinnost v uvedené věci. 

06 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných 
odborem životního prostředí nejsou k 
předloženému návrhu připomínky. 

-  

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

9. 25. 6. 2013 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního 
plánování a stavebního řádu 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

JMK 51708/2013 
24. 6. 2013 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OÚPSŘ) obdržel dne 07.05.2013 
oznámení o společném jednání o „Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Terezín“ ve smyslu § 188 
odst. 3 a § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon). Společné jednání se uskutečnilo dne 22.05.2013 na MěÚ Hodonín, Masarykovo nám. 1. V předmětné věci 
bylo předpokládáno vydání koordinovaného stanoviska ze strany krajského úřadu.  
 
Dle § 4 odst. 7 stavebního zákona lze koordinované stanovisko vydat pouze v případě, nejsou-li požadavky na ochranu 
dotčených veřejných zájmů v rozporu. Z důvodu nesouhlasného stanoviska odboru životního prostředí Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí (orgán ochrany ZPF), s návrhem změny 
(nedostatečné zdůvodnění návrhu nových zastavitelných ploch, kde zejména schází alternativní posouzení s jinými 
možnými lokalitami) však OÚPSŘ nemůže za krajský úřad k „Návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín“ vydat koordinované 
stanovisko ve smyslu § 4 odst. 7 stavebního zákona.  
 
Stanoviska příslušných dotčených orgánů v rámci krajského úřadu proto obdržíte jednotlivě.  

 
Ostatní dotčené orgány stanovisko ve lhůtě podle § 50 odst. 2 stavebního zákona neuplatnily.  
 
 
Stanoviska uplatněná k upravenému a posouzenému návrhu změny ÚPN SÚ ve smyslu § 52 odst. 3 
stavebního zákona (tzv. řízení o územním plánu) byla vyhodnocena a vypořádána pořizovatelem 
následovně: 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

1. 24. 2. 2014 
Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby 
Národní třída25, 695 35 Hodonín 

MUHOCJ 14942/2014 
12. 2. 2014 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Hlavním cílem změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín (dále jen ÚPSÚ) je zapracování plochy pro 
podnikatelský záměr výstavby bioplynové stanice do stávajícího územního plánu v podmínkách daných právními předpisy 
v územním plánování, zejména zákonem č. 186/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami a 
změna regulativů pro plochy zeleně a plochy výroby a skladování (v současné době se předpokládá umístění bioplynové 
stanice) a plochy dopravních zařízení a vybavení (v současné době se předpokládá umístění čerpací stanice pohonných 
hmot). 
 
Odbor investic a údržby Městského úřadu Hodonín jako místně a věcně příslušný orgán státní správy podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních 
komunikacích), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy s výjimkou věcí, 
ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, dává k shora uvedené žádosti toto 
vyjádření: 

01 
K předloženému návrhu řízení o změně č. 1 
územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) 
Terezín nemáme zásadní požadavky. 

Vzato na 
vědomí. 
 

 
 
 

02 

Při řešení dopravního napojení na dopravní 
síť obce, případným doplněním a protažením 
stávajících komunikací nutno dodržet 
zejména obecné technické požadavky na 
komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o 

Vzato na 
vědomí. 
 
 

Územní plán obsahuje mj. návrh koncepce 
dopravní infrastruktury. Konkrétní dopravní 
napojení bude řešeno až v rámci příslušného 
záměru (stavby). 
Pozn. 
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pozemních komunikacích v platném znění a 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Připojení sousední nemovitosti k silnici nebo 
místní komunikaci musí být v souladu s 
ustanovením § 10 odst. 1 a odst. 4, písm. b) 
zákona o pozemních komunikacích a § 12 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, 
kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích a po předchozím souhlasu 
vlastníka dotčené pozemní komunikace a 
příslušného orgánu Policie České republiky a 
při dodržení podmínek obsažených v ČSN 73 
6101 a ČSN 73 6110. 

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 

2. 28. 2. 2014 
Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí 
Národní třída25, 695 35 Hodonín 

MUHOCJ 18339/2014 
24. 2. 2014 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Podáním ze dne 6.2.2014 bylo Městskému úřadu Hodonín, odboru ŽP doručeno oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 
ÚP sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Terezín a veřejného projednání upraveného a posouzené návrhu změny ÚP. 

01 

Úprava spočívá ve změně plochy výroby a 
skladování na plochy výroby zemědělské, tak 
jak bylo požadováno orgánem ochrany 
zemědělského půdního fondu. Ten v 
souvislosti s faktem, že pozemky v zájmové 
lokalitě jsou zařazeny do I. třídy ochrany a jde 
tedy o půdy bonitně nejcennější, které je 
možno odejmout ze zemědělského půdního 
fondu pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické 
stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu požadoval funkční 
vymezení pouze pro výrobu zemědělského 
charakteru, tak aby nedošlo k roztříštění 
zástavby a plocha byla účelově vyhrazena 
zemědělské výrobě. Souhlasné stanovisko 
bylo podpořeno faktem, že plocha je v 
dostatečné vzdálenosti od stávající obytné 
zástavby a vzhledem k záměru výstavby 
zemědělské bioplynové stanice a čerpací 
stanice pohonných hmot CNG tak budou 
eliminovány negativní vlivy na obyvatele. V 
rámci využití ovšem nesouhlasíme s 
navrženým funkčním uspořádáním dané 
plochy. Požadujeme, aby funkční využití bylo 
striktně vymezeno pouze pro zemědělskou 
výrobu a stavby zemědělské (zemědělská 
bioplynová stanice a čerpací stanice CNG) se 
související technickou infrastrukturou. 
Přípustným a podmíněně přípustným 
využitím např. pro vinařské provozovny, 
parkoviště a garáže pro automobily všeho 
druhu a stroje, stavby pro zpracování odpadů, 
velkoobchodní a maloobchodní zařízení a 
stavbami fotovoltaické elektrárny nad 
parkovištěm, tak jak je zakomponováno v 
upraveném návrhu změny č. 1, by na dané 
ploše bylo možné realizovat stavby, které 
svým významem překračují zemědělskou 
výrobu a jsou umístitelné spíše v plochách 
výroby a skladování tak, jak bylo v původním 
záměru, ke kterému bylo vydáno naše 

Požadavku se 
vyhovuje. 

Podmínky využití plochy výroby zemědělské – Va 
byly upraveny, resp. doplněny, ve smyslu 
uplatněného požadavku (viz odst. 9 opatření obecné 
povahy, resp. odst. 9 textové části změny ÚPN SÚ 
– výrok). 
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negativní stanovisko. 

 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

3. 7. 3. 2014 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Územní odbor Hodonín, Tř. bří Čapků 3, 695 01 Hodonín 

HSBM-10-12/2014 
7. 3. 2014 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o 
integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 31 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou územně plánovací dokumentaci 
předloženou č.j. MUHOCJ 11554/2014 ze dne 07.02.2014. 

01 
K předmětné dokumentaci vydává souhlasné 
koordinované stanovisko. 

Vzato na 
vědomí. 

 

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

4. 17. 3. 2014 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního 
plánování a stavebního řádu 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

JMK 16307/2014 
17. 3. 2014 

 
Stanovisko Vyhodnocení Vypořádání stanoviska 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále OÚPSŘ) obdržel dne 05.02.2014 
oznámení o konání veřejného projednání upraveného a posouzeného „Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního 
útvaru (ÚPN SÚ) Terezín“ ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona, které se uskutečnilo dne 12.03.2014 na Obecním 
úřadě v Terezíně.  
 
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 

A) stanovisko odboru životního prostředí 
 
OŽP vydal k „Návrhu změny č. 1 územního 
plánu sídelního útvaru Terezín“ stanovisko v 
rámci společného jednání podle ustanovení § 
50 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. JMK 
69737/2013 ze dne 17.06.2013. Dne 
17.10.2013 pod č.j. JMK 111000/2013 vydal 
OŽP doplnění stanoviska k „Návrhu změny č. 
1 územního plánu sídelního útvaru Terezín“, 
kde uplatnil z hlediska zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasné 
stanovisko s lokalitou 1.2.  
Dne 22.11.2013 pod č.j. JMK 123209/2013 
bylo vydáno stanovisko k vyhodnocení vlivu 
„Návrhu změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Terezín“ na životní prostředí 
podle ustanovení § 10g a §10i zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
Od společného jednání byly provedeny 
úpravy, které jsou zřejmé z předloženého 
„Vyhodnocení společného jednání o návrhu 
změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín“.  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
odbor životního prostředí, jako věcně a 
místně příslušný úřad podle ustanovení § 
29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů, uplatňuje k 
„Návrhu změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Terezín“ následující 
stanoviska podle ustanovení § 52 odst. 3 
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stavebního zákona:  
 
1. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): 

 
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
nemá k provedené úpravě řešení žádné 
připomínky.  
 
2. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 
Věcná povaha změn, jež jsou předmětem 
předloženého návrhu, nemá vliv na závěry 
původních stanovisek zdejšího správního 
orgánu, tzn. na základě předchozího 
vyloučení významného vlivu tohoto návrhu 
na soustavu Natura 2000 nemá k návrhu další 
připomínky; další zájmy ochrany přírody a 
krajiny, k jejichž uplatnění je OŽP příslušný, 
nejsou záměrem dotčeny.  
 
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 požaduje doplnit do části II. A Textová 
část Odůvodnění informaci o vydaném 
stanovisku k vyhodnocení vlivu „Návrhu 
změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru 
Terezín“ na životní prostředí a sdělení, jak 
bylo toto stanovisko zohledněno (požadavek 
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 5 písm. c) a 
d) stavebního zákona), dále požaduje do 
odůvodnění doplnit monitorovací ukazatele 
pro následné naplňování dané koncepce.  
 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných 
odborem životního prostředí nejsou k 
předloženému návrhu připomínky.  

 
 
 
 
 
 
Vzato na 
vědomí. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na 
vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je 
respektováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzato na 
vědomí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz kap. 2.2.6. a 2.2.7. textové části návrhu 
odůvodnění změny ÚPN SÚ. 

02 

B) stanovisko odboru dopravy 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
dopravy (dále jen KrÚ JMK OD) 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), uplatňuje v 
řízení dle § 52 stavebního zákona stanovisko 
k částem řešení změny ÚPN SÚ Terezín, 
které byly od společného jednání změněny a 
souhlasí s řešením silnic II. a III. třídy v 
návrhu územního plánu.  
 
Odůvodnění  
KrÚ JMK OD podle ustanovení § 40 odst. 3 
písm. f) zákona 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 dotýkající se řešení silnic II. a III. 
třídy respektují požadavky KrÚ JMK OD 

 
 
Vzato na 
vědomí. 
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uplatněné v rámci společného jednání o 
návrhu změny ÚPN SÚ Terezín.  

03 

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

 
 
 
Vzato na 
vědomí. 

 

04 

D) stanovisko odboru územního plánování 
a stavebního řádu  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
územního plánování a stavebního řádu, 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. 
Vzhledem ke skutečnosti, že části řešení, 
které byly od společného jednání (§ 50) 
změněny, se nedotýkají dané problematiky, 
nemá OÚPSŘ k upravenému „Návrhu změny 
č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín“ 
připomínky.  

 
 
 
Vzato na 
vědomí. 

 

 
Ostatní dotčené orgány stanovisko ve lhůtě podle § 52 odst. 3 stavebního zákona neuplatnily.  

 

Poté, kdy pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje 
s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek 
uplatněných k návrhu územního plánu, uplatňují dotčené orgány a krajský úřad dále stanoviska ve 
smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona k těmto návrhům.  

V rámci veřejného projednání však nebyly uplatněny žádné námitky vlastníků pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů ani zástupce veřejnosti (viz kapitola 2.3. části 
odůvodnění). Rovněž nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky ostatních účastníků řízení. 
Pouze v rámci předchozího projednání návrhu změny ÚPN SÚ ve smyslu § 50 odst. 2 až 4 stavebního 
zákona (viz kapitola 2.4. části odůvodnění) byly uplatněny připomínky poukazující na skutečnosti, 
které jsou již obsaženy v návrhu změny ÚPN SÚ, resp. nejsou předmětem řešení územního plánu. 
Pořizovatel proto nevyzval dotčené orgány a krajský úřad k uplatnění stanoviska k návrhu 
vyhodnocení připomínek podle § 53 odst. 1 stavebního zákona. 
 
Výsledky řešení rozporů 
V rámci změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín nebyly řešeny žádné rozpory. 
 
 

2.2.5. Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující 
informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí 
 
K návrhu zadání změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín (upravenému (doplněnému) o požadované dílčí změny 
č. 2 a 3) uplatnil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí v rámci stanoviska 
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čj. JMK 74776/2012 ze dne 28. června 2012 následující dílčí stanovisko 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: 

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín může stanovit rámec pro budoucí 
povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 uvedeného zákona, a je tedy koncepcí ve smyslu ustanovení 
§ 10a odst. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

OŽP tímto u p l a t ň u j e požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu sídelního útvaru 
Terezín na životní prostředí. Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na 
životní prostředí je uveden v příloze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.  

V řešeném území se nacházejí, resp. mají být navrženy či zpřesněny významné koridory a rozvojové 
plochy, zejména plochy výroby, které se mohou dostávat do střetů s řadou zájmů ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví. V souvislosti s rozvojovými plochami je třeba se ve vyhodnocení 
podrobně zabývat problematikou hluku a možností umístění protihlukových opatření, emisemi do 
ovzduší, dopravou, ovlivnění povrchových a podzemních vod, zásobení vodou. S ohledem na 
skutečnost, že v řešeném území se vyskytuje významný podíl zemědělských půd zařazených do I. a II. 
třídy ochrany, je třeba se v hodnocení zaměřit i na aspekt ochrany ZPF.  

Návrhové plochy budou posouzeny ve vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety 
vyplývající z rozdílného funkčního využití. OŽP neuplatňuje požadavek na zpracování variantního 
řešení, ani na zpracování konceptu.  

Pokud bude na základě projednání návrhu zadání rozhodnuto o řešení variant, bude hodnocení 
obsahovat pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí, návrh podmínek, za jakých 
jsou jednotlivé varianty přípustné, včetně případných kompenzačních opatření, která mohou zmírnit 
nebo eliminovat negativní vlivy jednotlivých variant. 
 
Vyhodnocení bude obsahovat kapitolu „Závěry a doporučení“ včetně návrhu stanoviska příslušného 
úřadu ke koncepci s uvedením jednoznačných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní 
prostředí:  
- s jednotlivou plochou či koridorem souhlasit, souhlasit s podmínkami (včetně jejich upřesnění) anebo 
nesouhlasit  
- s územním plánem jako celkem souhlasit, souhlasit s podmínkami (včetně jejich upřesnění) anebo 
nesouhlasit. 

V případě vyhodnocení variant se může výrok lišit k jednotlivým variantám. 
 

Dále bylo uplatněno následující dílčí stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene n) a x) odstavce 4) § 77a výše uvedeného 
zákona uplatňuje stanovisko k předloženému „Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu sídelního 
útvaru Terezín – doplněný“, v tom smyslu, že u něj vylučuje významný vliv na příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy Natura 2000.  

Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený návrh svou lokalizací 
zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, 
nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany.  

Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že z hlediska dalších zájmů chráněných výše uvedeným 
zákonem uplatňuje požadavek na zajištění územního zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES. 

Na základě výše uvedeného tedy pořizovatel doplnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů 
změny ÚPN SÚ na udržitelný rozvoj území. 
 

V rámci navazujícího projednání návrhu změny ÚPN SÚ byla zpracována a rovněž projednána 
dokumentace „Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů 
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územních plánů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. v rozsahu přílohy č. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb.“ (zpracovatel Ing. Pavla Žídková, se sídlem Polní 293, Mokré Lazce ve spolupráci 
s Ekogroup czech s.r.o., Olomouc, březen 2013) s následujícími výsledky: 
 
Podstatou předkládaného návrhu změny č. 1 ÚPSÚ je potřeba zajistit rozvojové řešení ploch pro 
výrobu a podnikání na severním okraji zastavěného území obce mimo obytnou zástavbu. Náplň 
navrhovaných ploch je rámcově známa, předpokládá se, že v ploše 1.2 bude umístěna zemědělská 
bioplynová stanice a v ploše 1.3 čerpací stanice pohonných hmot. Bioplynová stanice přitom již prošla 
hodnocením vlivů na životní prostředí formou zveřejněného oznámení, její vlivy jsou tedy v dostatečné 
míře známy. Čerpací stanice pohonných hmot je obecně známým záměrem, jehož dopady lze s 
dostatečnou přesností dovodit z jiných obdobných záměrů. 
Dále je ve změně č. 1 navržena úprava regulativů pro plochy zeleně, která je však z hlediska 
hodnocení vlivů na životní prostředí nevýznamná. 

Hlavní vlivy předložené koncepce spočívají v potenciálním možném zhoršení kvality ovzduší 
v navrhovaných plochách a jejich blízkém okolí. Očekává se zvýšené uvolňování emisí ze spalování 
bioplynu, v menší míře i šíření pachových látek, z čerpací stanice pohonných hmot budou emitovány 
těkavé organické látky. 
Navrhované plochy jsou ale vhodně situovány mimo obytnou zástavbu, lze tedy předpokládat, že dosah 
emisí k obytné zástavbě nenastane nebo nastane jen v minimální míře. 
Stejné předpoklady jsou očekávány i z hlediska šíření hluku. Výhodou u provozu staveb v obou 
plochách je, že nepovede k významnému navýšení dopravy na komunikaci II/380 v místech jejího 
vedení středem obytné zástavby, navýšení se bude týkat převážně úseku mezi okrajem sousední obce 
Krumvíř a předmětnými plochami. 
Mírné navýšení hlukové a imisní zátěže nepovede k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví, může se 
ale v malé míře podílet na zhoršení pobytové pohody zejména v zástavbě podél komunikace II/380 a 
na severním okraji obytné zástavby obce. 

Největším negativním vlivem je zábor ZPF I. třídy ochrany půd v rozsahu více než 1 ha, kterému není 
možno se v daném území vyhnout (půdy v řešeném území jsou obdobné vysoké kvality). Zábor lesních 
pozemků změna č. 1 nevyžaduje. 
Malé vlivy jsou očekávány u vod – realizace ploch vyžaduje zvýšení odběru vody z veřejného 
vodovodu u 1000 m3/rok a klade i zvýšené nároky na nakládání s dešťovými vodami. 
Vlivy na ostatní složky životního prostředí – flóru, faunu, územní systém ekologické stability, 
horninové prostředí, zvláště chráněná území, kulturní a historické památky nenastanou nebo budou 
zanedbatelného rozsahu. 

Předložený návrh změny č. 1 je proto na základě hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
považován za akceptovatelný. 

Celkově konstatuji, že změna č. 1 v předložené podobě splňuje nároky kladené právními předpisy na 
potřebnou úroveň ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za splnění podmínek daných 
regulativy výrokové části návrhu a kapitoly 8 tohoto hodnocení. 
 
 

2.2.6. Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
 
K návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín bylo uplatněno následující stanovisko Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu, čj. JMK 123209/2013 ze 
dne 22. listopadu 2013 podle § 50 odst. 5 stavebního zákona: 
 

STANOVISKO 
k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí –  

Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín 
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 
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místně příslušným správním úřadem podle ustanovení § 22 písm. e) zákona (dále také jen „stanovisko 
SEA“). 
 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 
Název koncepce: Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín  
 
Charakter a rozsah koncepce:  
Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín je bez variantního řešení.  
Předmětem změny územního plánu sídelního útvaru jsou tyto dílčí změny:  
1.1 – změny podmínek využití ploch – regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně přípustných 

objektů a využití území) pro území a plochy zeleně Z v rámci zastavěného a zastavitelného 
území 

1.2 – plochy výroby a skladování Vs (v současné době se předpokládá umístění bioplynové stanice) 
1.3 – plochy dopravních zařízení a vybavení Td (v současné době se předpokládá umístění čerpací 

stanice pohonných hmot).  
Součástí změny č. 1 je také veřejně prospěšná stavba – prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu od 
jihu zástavby obce k uvedeným dvěma novým zastavitelným plochám.  
V rámci společného jednání byly plochy 1.2 a 1.3 sloučeny do plochy 1.2.  
 
Umístění území řešeného koncepcí (kraj, obec, katastrální území):  
kraj: Jihomoravský  
okres: Hodonín  
obec: Terezín  
k.ú. Terezín  
 
Předkladatel koncepce: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města  
IČ předkladatele: 00284891  
Sídlo předkladatele: Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín  
 
II. PRŮBĚH VYHODNOCENÍ  
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního 
útvaru Terezín“: Ing. Pavla Žídková, Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, osoba oprávněná pro 
posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení č.j. 094/435/OPVŽP/95, prodlouženo rozhodnutím č.j. 
3467/ENV/11.  
 
Návrh zadání  
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín byl odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen OŽP KrÚ JMK) předložen dne 06.04.2012. Dne 
09.05.2012 bylo pod č.j. JMK 40321/2012 vydáno koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 a § 
47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) k Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín se 
závěrem, že krajský úřad neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Terezín na životní prostředí, neboť předmětem návrhu zadání změny č. 1 územního 
plánu sídelního útvaru byla dílčí změna č. 1 - změna regulativů (doplnění přípustných, příp. výjimečně 
přípustných objektů a využití území) pro plochy zeleně Z v rámci zastavěného a zastavitelného území.  
 
Dne 30.05.2012 obdržel OŽP KrÚ JMK žádost MěÚ Hodonín, Odboru rozvoje města, o doplnění výše 
uvedeného stanoviska z důvodu změny návrhu zadání. OŽP KrÚ JMK vydal dne 28.06.2012 pod č.j. 
JMK 74776/2012 doplnění stanoviska k Návrhu zadání změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru 
Terezín se závěrem, že uplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu sídelního 
útvaru Terezín na životní prostředí. 
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Návrh územního plánu a veřejné projednání návrhu, průběh vyhodnocení vlivů územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí  
Krajský úřad obdržel dne 07.05.2013 oznámení o společném jednání o Návrhu změny č. 1 územního 
plánu sídelního útvaru Terezín ve smyslu § 50 odst. 2 stavebního zákona. Společné jednání se 
uskutečnilo dne 22.05.2013 na MěÚ v Hodoníně.  
 
Následně vydal OŽP KrÚ JMK dne 17.06.2013 pod č.j. JMK 69737/2013 stanovisko podle § 50 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., ve kterém byl mj. v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně ZPF udělen nesouhlas k návrhovým plochám 1.2 a 1.3. Z hlediska zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí bylo konstatováno, že stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní 
prostředí ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bude 
vydáno samostatně, poté, co pořizovatel předloží podklady podle ustanovení § 50 odst. 5 stavebního 
zákona.  
 
Dne 25.09.2013 obdržel OŽP KrÚ JMK žádost MěÚ Hodonín, Odboru rozvoje města, o doplňující 
stanovisko k Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín. Návrh změny č. 1 územního 
plánu sídelního útvaru Terezín byl upraven tak, že plochy 1.2 a 1.3 byly sloučeny v jednu plochu 
označenou jako č. 1.2, která bude funkčně vymezena pouze pro výrobu zemědělského charakteru s 
návrhem nových podmínek využití území a příslušné regulace. V rámci takto vymezené plochy se 
nadále uvažuje s budoucí výstavbou zemědělské bioplynové stanice a příp. čerpací stanice pohonných 
hmot. OŽP KrÚ JMK vydal dne 17.10.2013 pod č.j. JMK 111000/2013 doplnění stanoviska podle § 50 
odst. 2 k Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín, ve kterém změnil stanovisko z 
hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
v tom smyslu, že souhlasí s Návrhem změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín - doplnění.  
 
Žádost o stanovisko SEA spolu s vyjádřeními dotčených subjektů obdržel krajský úřad od pořizovatele 
územního plánu dne 25.10.2013. V těchto podkladech nebyly identifikovány žádné skutečnosti, které by 
měly vliv na závěry SEA vyhodnocení.  
 
Zároveň krajský úřad obdržel od pořizovatele ÚP dokument „Vyhodnocení a vypořádání stanovisek, 
připomínek a konzultací“. V tomto dokumentu jsou uvedena všechna stanoviska, vyjádření a 
připomínky obdržené v rámci projednání návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín, 
spolu s informacemi pořizovatele územního plánu, jakým způsobem budou obdržené požadavky 
zohledněny a zapracovány do konečné verze ÚP.  
 
III. HODNOCENÍ KONCEPCE  
 
Vyhodnocení vlivů „Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín“ na životní prostředí 
je zpracováno v rozsahu přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
Souhrnná charakteristika vlivů předkládané koncepce  
Realizací změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín v předložené podobě mohou být více či 
méně ovlivněny různé složky životního prostředí, především díky záborům zemědělských půd, zhoršení 
hlukové a imisní situace. 
 
Hodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)  
Byly identifikovány mírně negativní i pozitivní vlivy změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru 
Terezín na složky životního prostředí.  
Hodnocení jednotlivých ploch vychází z textové a grafické části návrhu změny č. 1 územního plánu 
sídelního útvaru Terezín (Ing. arch. M. Hučík, 03/2013) a informací o jednotlivých plochách 
poskytnutých pořizovatelem územního plánu.  
Návrhy funkčního využití jednotlivých ploch byly hodnoceny z hlediska, zda a jakým způsobem 
přispívají k ovlivnění problémů, stavu a trendů vývoje klíčových témat životního prostředí a 
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udržitelného rozvoje a zda jsou v souladu s cíli ochrany životního prostředí, schválených v 
koncepčních dokumentech vnitrostátní úrovně.  
 
Hlavní vlivy předložené koncepce spočívají v potenciálním možném zhoršení kvality ovzduší v 
navrhovaných plochách a jejich blízkém okolí. Očekává se zvýšené uvolňování emisí ze spalování 
bioplynu, v menší míře i šíření pachových látek, z čerpací stanice pohonných hmot budou emitovány 
těkavé organické látky.  
Navrhované plochy jsou ale vhodně situovány mimo obytnou zástavbu, lze tedy předpokládat, že dosah 
emisí k obytné zástavbě nenastane nebo nastane jen v minimální míře.  
Stejné předpoklady jsou očekávány i z hlediska šíření hluku. Výhodou u provozu staveb v obou 
plochách je, že nepovede k významnému navýšení dopravy na komunikaci II/380 v místech jejího 
vedení středem obytné zástavby, navýšení se bude týkat převážně úseku mezi okrajem sousední obce 
Krumvíř a předmětnými plochami.  
Mírné navýšení hlukové a imisní zátěže nepovede k negativnímu ovlivnění veřejného zdraví, může se 
ale v malé míře podílet na zhoršení pobytové pohody zejména v zástavbě podél komunikace II/380 a 
na severním okraji obytné zástavby obce.  
Největším negativním vlivem je zábor ZPF I. třídy ochrany půd v rozsahu více než 1 ha. Zábor lesních 
pozemků změna č. 1 nevyžaduje.  
Malé vlivy jsou očekávány u vod – realizace ploch vyžaduje zvýšení odběru vody z veřejného 
vodovodu u 1000 m3/rok a klade i zvýšené nároky na nakládání s dešťovými vodami.  
Vlivy na ostatní složky životního prostředí – flóru, faunu, územní systém ekologické stability, 
horninové prostředí, zvláště chráněná území, kulturní a historické památky nenastanou nebo budou 
zanedbatelného rozsahu.  
 
V průběhu hodnocení nebyly shledány negativní vlivy, které by realizaci návrhu změny č. 1 jako 
koncepce nebo návrhu jednotlivých ploch bránily nebo ji výrazně omezovaly. Vliv změny č. 1 jako 
celkové koncepce je i při zahrnutí kumulativních vlivů dosavadních aktivit v území akceptovatelný.  
 
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí „Návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín“ 
uvádí tato opatření pro zlepšení působení změny územního plánu na životní prostředí:  
 
Vlivy na půdu  
– V ploše 1.2 neumisťovat fotovoltaické panely. 
 
Dopravní zátěž v území  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.  
 
Hluková a imisní zátěž  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP a platných předpisů.  
 
Zvýšení produkce odpadů a odpadních vod, zvýšení rizika havárií  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP a platných předpisů.  
 
Změny odtokových poměrů a ochrana vod  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP a platných předpisů.  
 
Vlivy na čerpání podzemních a povrchových vod  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.  
 
Vliv na flóru, faunu, ÚSES a krajinný ráz včetně vlivů na zvláště chráněná území  
– Odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch v území je nutno řešit tak, aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění mokřadu severně od plochy 1.2.  
 
Vlivy na veřejné zdraví  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.  
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Vlivy na čerpání neobnovitelných zdrojů  
– Nejsou navrhována opatření nad rámec výrokové části ÚP.  
 
Zpracovatel vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín na životní 
prostředí navrhuje následující monitorovací ukazatele:  
– výměra a kvalita odnímaných pozemků ze ZPF,  
– kvalita a množství odváděné odpadní vody,  
– množství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů a jejich vliv na imisní situaci v území,  
– hluková zátěž, zejména v kontextu s obytnou zástavbou,  
– výměra nových zpevněných ploch a na to navazující objem a způsob nakládání s dešťovými vodami 
při přívalových a dlouhotrvajících deštích, možnost jejich zasakování v místě vzniku.  
 
Stanovisko příslušného úřadu k vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace)  
Na základě dokumentu „Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín“, vyhodnocení vlivů 
návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín na životní prostředí (SEA vyhodnocení) a 
po posouzení vyjádření dotčených subjektů Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 
prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i 
uvedeného zákona  
 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 
 

k návrhu změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín 
 
s podmínkou, že odvádění srážkových vod z plochy 1.2. je nutno řešit tak, aby nedošlo k negativnímu 
ovlivnění mokřadu severně od plochy 1.2.  
 
Požadujeme, aby uvedená podmínka byla zahrnuta do textové části územního plánu a komentována v 
příslušné části odůvodnění územního plánu.  
 
Návrh změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Terezín bude dále obsahovat monitorovací 
ukazatele pro sledování vlivů územně plánovací dokumentace na životní prostředí. Návrh bude 
rámcově vycházet z kapitoly č. 10 – Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací 
dokumentace na životní prostředí, případně sledovat další jevy, které zpracovatel územního plánu 
případně orgány obce vyhodnotí jako důležité.  
 
Základními monitorovacími ukazateli pro následné naplňování dané koncepce jsou:  
– výměra a kvalita odnímaných pozemků ze ZPF,  
– množství emisí ze stacionárních a liniových zdrojů a jejich vliv na imisní situaci v území,  
– hluková zátěž, zejména v kontextu s obytnou zástavbou,  
– výměra nových zpevněných ploch a na to navazující objem a způsob nakládání s dešťovými vodami 
při přívalových a dlouhotrvajících deštích, možnost jejich zasakování v místě vzniku.  
 
Tyto ukazatele budou u postupného zastavování území řešeného v rámci realizace návrhu změny č. 1 
územního plánu sídelního útvaru průběžně konfrontovány s hlukovým a imisním pozadím a stavem 
dalších složek životního prostředí v území a budou vyhodnoceny v rámci zprávy o uplatňování 
územního plánu.  
 
Odůvodnění: Z procesu vyhodnocení vlivů předložené územně plánovací dokumentace na jednotlivé 
složky životního prostředí vyplývá, že významný negativní vliv není předpokládán. Návrh změny č. 1 
územního plánu sídelního útvaru lze považovat z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví za 
akceptovatelný.  
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Obec Terezín žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění tohoto stanoviska na úřední desce a 
nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 
Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni 
vyvěšení stanoviska na úřední desce v nejkratším možném termínu. 
 
Stanovisko vydané podle § 10g a § 10i zákona č. 100/2001 Sb. není rozhodnutím podle správního řádu 
a nelze se proti němu odvolat. Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy 
ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. 
 
 

2.2.7. Sdělení, jak bylo stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona 
zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo 

podmínky zohledněny nebyly 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal k návrhu koncepce podle § 10g 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí souhlasné stanovisko s podmínkou, že odvádění 
srážkových vod z plochy 1.2 je nutno řešit tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění mokřadu severně 
od plochy 1.2 (viz kap. 2.2.6. textové části odůvodnění změny ÚPN SÚ).  

Pořizovatel proto ve spolupráci s určeným zastupitelem zajistil úpravu návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ 
Terezín a v tomto smyslu byly doplněny opatření a specifické koncepční podmínky pro využití plochy 
č. 1.2 (viz odst. 10 opatření obecné povahy, resp. odst. 10 textové části změny ÚPN SÚ – výrok).  
 
 

2.2.8. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 
 
Změnou č. 1 ÚPN SÚ Terezín jsou řešeny dvě dílčí změny. 

Dílčí změnou č. 1.1 je navržena úprava a doplnění podmínek využití (regulace) území a ploch zeleně 
(Z). Tato změna nemá dopad do výčtu či rozsahu zastavitelných ploch.    

Dílčí změna č. 1.2 navrhuje zastavitelnou plochu výroby zemědělské (Va) za účelem umožnění 
budoucí výstavby zemědělské bioplynové stanice a příp. i čerpací stanicí pohonných hmot na CNG. 
Pro danou plochu byly rovněž stanoveny podmínky využití. Plocha byla navržena v návaznosti na 
zastavěné území (stabilizovaný areál výrobního charakteru – ZEMAS, a.s.) a stavby dopravní a 
technické infrastruktury.  

Na základě schváleného zadání změny ÚPN SÚ byl zpracován přímo návrh změny č. 1 ÚPN SÚ, 
variantní řešení nebylo požadováno. 
 

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

 
Změnou č. 1 ÚPN SÚ Terezín jsou řešeny dvě dílčí změny, přitom pouze jedna navrhuje vymezení 
zastavitelné plochy. 

Dílčí změna č. 1.2 navrhuje novou zastavitelnou plochu výroby zemědělské (Va) severně od obce při 
silnici II/380 v návaznosti na stabilizované území výrobního charakteru – areál ZEMAS, a.s. a 
v dosahu staveb dopravní a technické infrastruktury. V rámci takto navržené plochy se uvažuje 
s budoucí výstavbou zemědělské bioplynové stanice a příp. i čerpací stanicí pohonných hmot na CNG. 
Platný ÚPN SÚ nevymezil žádné nové zastavitelné plochy, jejichž stanovené podmínky využití by 
následně umožňovaly realizaci zamýšleného záměru. Vzhledem k lokalizaci plochy v dostatečné 
vzdálenosti od stabilizovaného obytného území se nepředpokládá negativní vliv budoucího záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  
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2.3. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ 
 
K návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín nebyly uplatněny žádné námitky vlastníků pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněných investorů ani zástupce veřejnosti, proto návrh rozhodnutí o 
námitkách nebyl zpracován. 
 
 

2.4. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 
 
Připomínky uplatněné k návrhu změny č. 2 ÚPN SÚ Karlín ve smyslu § 50 odst. 2 a 3 stavebního 
zákona (v rámci tzv. společného jednání o návrhu) byly vyhodnoceny a vypořádány pořizovatelem 
následovně: 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

2. 22. 5. 2013 
Obec Hovorany 
č. 45, 696 12 Hovorany 

- 
22. 5. 2013 

 
Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Sdělujeme Vám, že Obec Hovorany nemá 
k ZMĚNĚ Č. 1  ÚZEMNÍHO PLÁNU 
SÍDELNÍHO ÚTVARU TEREZÍN a 
VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA 
UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ námitek. 

- 
 
 

Obec Hovorany nebude vyzvána k uplatnění 
vyjádření v rámci veřejného projednání ve smyslu § 
52 stavebního zákona. 

 
 

Poř. č. 
podání 

Datum 
doručení 

Název a adresa subjektu 
Čj.  

ze dne 

3. 22.5.2013 
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín 

2/T/13/1537 
22.5.2013 

 
Připomínka Vyhodnocení Vypořádání připomínky 

01 

Ke změně č. 1 máme následující připomínky: 
 
Požadujeme respektovat přívodní vodovodní 
řad z PVC 225 a LT 200.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhované plochy situovat mimo ochranná 
pásma vodovodu dle zákona č. 76/2006 Sb., 
kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu. 
 
S prodloužením vodovodního řadu 
souhlasíme za podmínky, že bude odebíráno 
dostatečné množství vody tak, aby byla 
zaručena obměna vody v potrubí z důvodu 
nezávadnosti. 
V opačném případě je vhodnější napojení 
lokality pouze vodovodní přípojkou 
s oazením měření za místem napojení na 
veřejný vodovod v obci na konci zástavby. 
 
 

 
 
Bude 
respektováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je v návrhu 
změny ÚPN 
SÚ. 
 
 
 
Připomínce se 
vyhovuje 
částečně. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Požadovanou podmínku nutno zapracovat formou 
specifických podmínek vztahujících se 
k zastavitelné ploše č. 1.2 (Pozn. bylo dohodnuto 
sloučení dílčích ploch č. 1.2 a č. 1.3 v jednu plochu 
označenou jako č. 1.2, která bude funkčně 
vymezena pouze pro výrobu zemědělského 
charakteru s návrhem nových podmínek využití 
území a příslušné regulace. V rámci takto navržené 
plochy se nadále uvažuje s budoucí výstavbou 
zemědělské bioplynové stanice a příp. i čerpací 
stanicí pohonných hmot na CNG.).  
 
Rozsah vymezení upravené plochy č. 1.2 se 
předpokládá beze změn. Ochranná pásma technické 
infrastruktury představují v územním plánu limit 
využití území a budou respektována.  
 
 
V rámci územního plánu se navrhuje pouze 
koncepce technické infrastruktury. Územním 
plánem se neumísťují žádné konkrétní záměry a 
nelze tak předjímat skutečnou budoucí potřebu 
pitné vody. Tyto skutečnosti budou řešeny 
samostatně v rámci konkrétních staveb a 
navazujících projektových dokumentací.  
Do kap. 1.4.4. „Technická infrastruktura“ textové 
části odůvodnění návrhu změny ÚPN SÚ bude 
v odstavci „Zásobování vodou“ doplněna možnost 
napojení lokality formou vodovodní přípojky 
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Pro územní plán nutno aktualizovat trasu 
inženýrských sítí v provozování VaK 
Hodonín, a.s. Digitální podklady 
inženýrských sítí v majetku a provozování 
VaKu Hodonín a.s. poskytne na vyžádání 
pracovník GISU p. Marek Měchura – tel. 
518305945.  

 
 
 
Připomínce se 
nevyhovuje. 
 
 

(výsledné řešení bude upřesněno v rámci 
konkrétního záměru). 
 
Změna č. 1 ÚPN SÚ je zpracována na základě 
platných územně analytických podkladů (ÚAP) ve 
smyslu § 26 až § 29 stavebního zákona. 
 
Pozn. 
§ 27 odst. 3 stavebního zákona - Údaje o území 
poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím 
zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a 
technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel 
údajů") především v digitální formě bezodkladně 
po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom 
zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. 
Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro 
územně plánovací činnost, založení a vedení 
technické mapy a pro činnost projektanta územně 
plánovací dokumentace a územní studie. 
 
§ 28 odst. 3 stavebního zákona - Poskytovatel 
údajů, který nesplní povinnost podle § 27 odst. 3, 
nebo prokáže-li se, že poskytovatel údajů 
neupozornil na nesprávnost údajů o území jím 
poskytnutých podle odstavce 2, je povinen uhradit 
z toho vyplývající náklady na aktualizaci a změny 
územně plánovací dokumentace a na aktualizaci 
územně analytických podkladů. 

 
Další připomínky ve lhůtě podle § 50 odst. 2 a 3 stavebního zákona nebyly uplatněny.  
 
 
V rámci projednávání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 1 ÚPN SÚ Terezín ve smyslu § 52 
odst. 3 stavebního zákona nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

P o u č e n í 
 

Proti změně č. 1 ÚPN SÚ Terezín vydané formou opatření obecní povahy nelze podat opravný 
prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 
 
Změna nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání tohoto 
opatření obecné povahy na úřední desce Obecního úřadu Terezín (§ 173 odst. 1 správního řádu). 
 
 
 
 
 ......................................................... ..................................................... 
 Ing. Antonín Hanák Ing. Jaroslav Klíma 
 starosta obce místostarosta obce 
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Úřední deska OÚ Terezín  
 vyvěšeno dne: 3. 11. 2014 sňato dne: 19. 12. 2014 
Úřední deska MěÚ Hodonín  
 vyvěšeno dne: 20. 10. 2014 sňato dne: 5. 11. 2014 
 
 
Nabytí účinnosti dne: 19. 11. 2014 
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