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ÚVOD
Dotčený orgán vyloučil významný vliv územního plánu Tvarožná na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí soustavy NATURA 2000,
zpracování vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 nebylo požadováno.
Dotčený orgán (OŽP KÚ JMK) uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu
Tvarožná na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.
Souběžně s ÚP Tvarožná proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. Jeho součást –
Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována oprávněnou osobou .........dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány do územního plánu.
Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce
přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný
tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích.
Cílem je takový rozvoj, který zajistí vyvážený vztah mezi třemi základními pilíři: ekologickým, sociálním
a ekonomickým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:
 sociální rozvoj
 účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů
 udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je dán
přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění.
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO
ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK
NA TOTO VYHODNOCENÍ
Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor životního prostředí požaduje zpracování vyhodnocení
vlivů ÚP Tvarožná na životní prostředí, ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Posouzení je zpracováno
RNDr. Markem Banašem, Ph.D. a Ing. Pavlou Žídkovou. Podle požadavků KÚ JMK se vyhodnocení
zaměřilo zejména na problematiku střetů s ochranou životního prostředí. Vyhodnocení se zaměřilo na
ochranu přírody a krajiny, krajinného rázu, ochrany ZPF, ochrany povrchových a podzemních vod, na
problematiku hluku, ochrany ovzduší a na možné negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví
související s budoucím využitím návrhových ploch. Návrhové plochy a koridory byly posouzeny ve
vzájemných vztazích, aby byly eliminovány budoucí střety vyplývající z rozdílného funkčního využití.
OŽP neuplatil požadavek na zpracování variantního řešení.
Rámcový obsah vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí je uveden v příloze č. 1 k
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, struktura obsahu vyhodnocení vlivů je rozčleněna do následujících kapitol.
1. Stručné shrnutí obsahu a hlavních cílů politiky územního rozvoje nebo územně plánovací
dokumentace, vztah k jiným koncepcím
2. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace (ÚPD, tj. územního plánu) k cílům ochrany
životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni
3. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji,
pokud by nebyla uplatněna ÚPD
4. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD významně ovlivněny
5. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním ÚPD významně
ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti
6. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant ÚPD, včetně vlivů
sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou
rozmanitost, faunu, flóru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně
dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými
oblastmi vyhodnocení
7. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých
variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich
omezení
8. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo
předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí
9. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do ÚPD a jejich
zohlednění při výběru variant řešení
10. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu ÚPD na životní prostředí
11. Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska minimalizace
negativních vlivů na životní prostředí
12. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
13. Závěr a návrh stanoviska
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Zpracované vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí respektuje strukturu a obsah
dokumentu podle přílohy stavebního zákona a zohlednilo požadavky krajského úřadu a dalších dotčených
orgánů na vyhodnocení vlivů. Kompletní podrobné vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na životní prostředí je
uvedeno v příloze tohoto vyhodnocení. Vlivy Návrhu ÚP (tj. navrhovaných rozvojových lokalit a
navrhovaných změn funkčního využití území) na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných
aspektů, a to v přehledných tabulkách i v textech.
V rámci vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP na jednotlivé složky ŽP bylo zohledněno jak navržené
funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých lokalit a různých druhů
využití území.
Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že návrh územního plánu Tvarožná bude mít
akceptovatelný vliv na životní prostředí. Závěry SEA posouzení a navrhovaná opatření jsou zapracovány
do územního plánu.
Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP:
Z hlediska komplexního zhodnocení návrhu Územního plánu Tvarožná a vzhledem k současnému a
výhledovému stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem souvisejícím
skutečnostem, bylo konstatováno, že návrh Územního plánu Tvarožná bude akceptovatelný za uskutečnění
následujících opatření.
Ke kap. 8 „Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných
nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.“
Ochrana půdy:
Všechny požadavky
 Při povolování zástavby v návrhových
I.F výrokové části
plochách postupovat tak, aby byla zachována
kompaktnost zemědělských ploch, jejich
obslužnost, a aby bylo zamezeno vodní a větrné
erozi nezpevněných pozemků nebo zvýšenému
riziku negativních dopadů bořivých větrů na
okrajové části lesních porostů.
 Skrývku pozemků realizovat vždy jen
v nezbytném rozsahu v souladu s postupem
výstavby, a to v mimoprodukčním období říjenbřezen.
 Využívat veškeré kulturní vrstvy zemin pro
zvýšení úrodnosti pozemků přímo v daném
území nebo jeho blízkém okolí.
Všechny požadavky
Stabilizace odtokových poměrů:
I.F výrokové části
 Zajistit koordinaci případných změn v krajině
tak, aby funkčnost protipovodňových opatření
zůstala zachována.
 Při realizaci navržené zástavby omezit
zrychlení
odtoku
dešťových
vod
ze
zastavěných a zpevněných ploch s použitím
zasakování (je-li možná) nebo retence.
Všechny požadavky
Ochrana krajinného rázu:
I.F výrokové části
 V maximální možné míře přizpůsobit zástavbu
ochraně místního krajinného rázu.
Všechny požadavky
Ochrana flóry, fauny, ekosystémů a ÚSES:
I.F výrokové části
 Při eventuálních výsadbách zeleně ve volné
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krajině a v navržených plochách veřejné zeleně
používat autochtonní druhy a vyvarovat se
výsadbám nepůvodních druhů rostlin.
Nebudovat v území nové bariéry významně
bránící migraci živočichů, případně zajistit
zachování průchodnosti krajiny vytvořením
náhradních migračních cest kolem nově
vymezených ploch výstavby.

Ke kap. 11 „Návrh požadavků na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech…“
Číslo
plochy
Z03

Typ plochy
s rozdílným
způsobem využití
UP
–
plochy
veřejných
prostranství

Z04, Z05,
Z20

BR – plochy bydlení
v rodinných domech

Z14

BR – plochy bydlení
v rodinných domech

Z08-Z15

BR – plochy bydlení
v rodinných domech

Z16,

UP – plochy
veřejných
prostranství – místní
komunikace a veřejná
prostranství

Z21, Z18

BR – plochy bydlení
v rodinných domech

PROJEKT, s.r.o.

Podmínka realizace plochy

Opatření v územním plánu

Doporučujeme srážkové vody z plochy
parkoviště odvádět přes instalované
lapače štěrku a ropných látek. Dále
doporučujeme
nově
navrženou
zpevněnou plochu vybudovat až od
stávající zpevněné plochy u studní a
prostor mezi vodním tokem a zpevněnou
plochou ponechat bez větších zásahů.
Doporučujeme zástavbu na těchto
plochách přizpůsobit ochraně místního
krajinného rázu.

Požadavky zapracovány do kap.
I.C.10

Doporučujeme respektovat umístění
kříže v jihovýchodním okraji plochy,
který je památkou místního významu.
Doporučujeme zástavbu na těchto
plochách přizpůsobit ochraně místního
krajinného rázu.

Doporučujeme nerealizovat výstavbu
v severním okraji plochy Z16 a
v severozápadním okraji plochy Z21 (v
porostech keřové a stromové vegetace).
V případě ploch Z16, Z18 a Z21
doporučujeme nezasahovat do porostů
dřevin a stávajících hliněných stěn.
Pokud by byl takový zásah nezbytný, je
žádoucí po projednání s orgánem
ochrany
přírody
(OOP)
provést

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

Do kapitoly I.C.4 byly doplněny
tyto
podmínky
směřující
k ochraně krajinného rázu:
V navazujícím
řízení
budou
uplatněny tyto podmínky:
 Připouští se objekty o výšce 1
nadzemní podlaží, přípustné
je obytné či jinak využité
podkroví
 Prostorová
struktura
zástavby: uspořádaná
Podmínka byla obsažena v kap.
I.C.4.
V kapitole I.C.4 byly doplněny
následující podmínky k ochraně
krajinného rázu:
V navazujícím
řízení
budou
uplatněny tyto podmínky:
 Připouští se objekty o výšce 1
nadzemní podlaží, přípustné
je obytné či jinak využité
podkroví
 Prostorová struktura
zástavby: uspořádaná
Do kap. I.C.10 výrokové části
byla doplněna podmínka:

Z16:
umístění
staveb
(komunikací apod.) řešit mimo
porosty keřové a stromové
vegetace na severním okraji
plochy.
Nezasahovat
do
stávajících hliněných stěn.
Do

specifických

koncepčních
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biologický průzkum na plochách Z16,
Z18 a severozápadním okraji Z21 a dále
postupovat dle zák. č. 114/1992 Sb.
v platném znění (zejména případné
ovlivnění zvláště chráněných druhů
živočichů).

podmínek využití ploch Z18 a
Z21 bylo v kap. I.C.4 doplněno:

Neumisťovat
stavby
v severozápadním
okraji
plochy Z21. Nezasahovat do
porostů dřevin a stávajících
hliněných stěn.


Z22

SO – plochy smíšené
obytné

Z23

OV
–
plochy
občanského vybavení

Z24

BR – plochy bydlení
v rodinných domech

Doporučujeme zástavbu na této ploše
přizpůsobit ochraně místního krajinného
rázu.

Z26

VS – plochy výroby a
skladování
UP
–
plochy
veřejných
prostranství

Doporučujeme před budoucí realizací
ploch konzultovat s příslušným orgánem
ochrany přírody otázku možného dotčení
zvláště chráněných druhů živočichů a
dále postupovat dle zák. 114/1992 Sb.
v platném znění.

Z29

PROJEKT, s.r.o.

Doporučujeme zachovat minimálně 6 m
široký pás od koryta Pozořického potoka
zcela bez zástavby a dále zachovat porost
starých vrb podél potoka.
Doporučujeme zástavbu na této ploše
přizpůsobit ochraně místního krajinného
rázu.
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Nezasahovat
do
porostů
dřevin
a
stávajících hliněných stěn.
Z18:

Podmínka byla obsažena v kap.
I.C.7
K ochraně krajinného rázu byly
v kap. I.C.5 vymezeny následující
regulativy:
 Maximální
podlažnost
zástavby: 1 nadzemní podlaží
 Prostorová
struktura
zástavby: individuální
 Koeficient zastavění plochy
se stanovuje na 0,4
Podrobnější prostorové regulativy
(stanovení tvaru střech apod.)
územnímu plánu nepřísluší.
K ochraně krajinného rázu byly
v kap. I.C.4 vymezeny následující
regulativy:
 Maximální
podlažnost
zástavby: 1 nadzemní podlaží
 Prostorová
struktura
zástavby: uspořádaná.
Podrobnější prostorové regulativy
(stanovení tvaru střech apod.)
územnímu plánu nepřísluší.
Takovou podmínku ÚP stanovit
nemůže.
Do kap. I.c.9 a I.C.10 byly
doplněny tyto požadavky:
V navazujícím
řízení
bude
posouzeno a eliminováno riziko
dotčení zvláště chráněných druhů
živočichů.
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Návrh ukazatelů pro sledování vlivu územně plánovací dokumentace na životní prostředí, rámcově
vycházející z kapitol č. 10 a č. 11 SEA vyhodnocení, s úpravou doporučenou ve stanovisku k SEA (OŽP
KRÚ JMK):
POŽADAVEK UPLATNĚNÝ V SEA









Krajina - využití území:
indikátor – zastavěná plocha, jednotka - % podílu
zastavěné a nezastavěné plochy
indikátor – koeficient ekologické stability území
Krajina – veřejná zeleň: indikátor – realizovaná zeleň,
popř. úbytek zeleně, jednotka - m2
Vodní hospodářství a jakost vod: indikátor – podíl
obyvatel připojených na kanalizaci a ČOV, jednotka - %
připojených objektů/obyvatel
Biodiverzita: indikátor – realizované skladebné části
ÚSES, jednotka – ha nových realizovaných biocenter a
biokoridorů
Půda a horninové prostředí:
indikátor – zábory půdy ZPF, jednotka – m2 nových
záborů půdy, % - tj. procentuální podíl nových záborů z
celkové výměry zastavitelných ploch vymezených na ZPF
Veřejné zdraví:
indikátor – hluk, jednotka – podíl populace vystavené
nadlimitnímu působení hluku
indikátor – ovzduší, míra znečištění ovzduší (např. tuhé
částice, NOx, CO, SO2, VOC).

OPATŘENÍ V ÚP
Pořizovatel územního plánu je dle §
55 stavebního zákona č. 183/2006
Sb. povinen nejméně jednou za 4
roky předložit zastupitelstvu obce
zprávu o uplatňování územního
plánu. Součástí této zprávy jsou
vlivy uplatňování územního plánu
na životní prostředí.
Navržený systém monitoringu bude
v pravidelných intervalech využit k
vyhodnocení realizace územního
plánu.

Poznámka: monitorovací měření mohou být navržena mimo jiné i na základě stížností a požadavků
obyvatel (např. při nadměrném hluku z provozu areálů výroby a podnikání, z nadměrné dopravy, při
neukázněnosti rekreantů apod.).
Vlastní vyhodnocení vlivů ÚPD na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. je obsaženo
v samostatné příloze.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN
OCHRANY PŘÍRODY VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ
NEVYLOUČIL

B.

Podle § 47 odst. 2 stavebního zákona byl Návrh zadání ÚP předložen dotčeným orgánům k
uplatnění jejich vyjádření a požadavků. Orgán ochrany přírody může ve svém stanovisku dle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požadovat vyhodnocení vlivu
koncepce (samostatně či v kumulaci s jinými koncepcemi) na lokality soustavy Natura 2000, pokud nelze
vyloučit významný vliv koncepce na tyto lokality.
V řešeném území se nachází:
Evropsky významná lokalita CZ0620037 Sivický les
Předmětem ochrany jsou eurosibiřské stepní doubravy; dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum.
Příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí,
ve svém vyjádření č.j. JMK 149218/2015 vydal samostatně dne 24.11.2015 k „Návrhu zadání územního
plánu Tvarožná“ stanovisko podle § 45i zákona, ve kterém vyloučil významný vliv na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000.
Vyhodnocení vlivů na soustavu NATURA 2000 nebylo zpracováno.
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VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH

C.

Ze zákona č. 163/2006 Sb., v platném znění, vyplývá, že územní plány by měly být postaveny na
výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně analytických podkladů (ÚAP).
Podkladem pro ÚP Tvarožná byla třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP
Šlapanice, kterou zpracoval MěÚ Šlapanice, odbor výstavby v r. 2014.
EKOLOGICKÝ PILÍŘ, DŮSLEDKY NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci trvale udržitelného rozvoje je žádoucí udržet stávající vyrovnané podmínky pro příznivé
životní prostředí, pro hospodářský rozvoj i pro soudržnost společenství obyvatel. Kvalita životního
prostředí a podmínky pro život obyvatel jsou v řešeném území optimální.
Využití území a jeho stabilita:

Území

Tvarožná

Podíl
zemědělské
půdy z
celkové
výměry (%)
71,3

Podíl orné
půdy ze
zemědělské
půdy (%)
94,9

Podíl
Podíl trvalých
zastavěných a Podíl vodních
travních
Podíl lesů z
ostatních
ploch z
porostů ze
celkové
ploch z
celkové
zemědělské
výměry (%)
celkové
výměry (%)
půdy (%)
výměry (%)
1,2
11,6
0,6
16,2

Koeficient
ekologické
stability
0,26

(Zdroj: ČSÚ 2013)

Územní plán Tvarožná plně respektuje lesy a chráněná přírodní území. Důsledkem realizace
záměrů v územním plánu může být snížení podílu orné půdy, které je však částečně kompenzováno
zvýšením podílu zeleně v krajině – negativní vliv na ekologický pilíř je nízký.
Horninové prostředí a geologie
Do katastrálního území Tvarožná nezasahují žádné dobývací prostory.
OBÚ v Brně neeviduje podle ustanovení § 29 odst.3 zákona č. 44/1988 ve znění zákona č.
542/1991 Sb. v řešeném území dobývací prostory pro organizace, které provádějí hornickou činnost na
lokalitách výhradních ložisek nerostných surovin.
Kvalita ovzduší
Na převážné části území Tvarožné je indikováno překročení imisního limitu. Tento problém ale
nelze řešit izolovaně v rámci sledovaného území. Realizace záměrů územního plánu neovlivní významně
kvalitu ovzduší.
Obecně platí, že není vhodná těsná návaznost obytné zástavby a ploch pro výrobu, průmysl nebo
činnosti omezující okolní obytnou zástavbu, zejména z důvodu předcházení problémům obtěžování
obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. Umístění objektů pro stálé bydlení je
v dostatečné vzdálenosti od stávajících i nových zdrojů znečišťování ovzduší – průmyslových areálů,
smíšených výrobních areálů apod.
Předmětné území je zatíženo větrnou erozí, a proto je potřeba realizovat návrhy protierozních
opatření, které budou mít za následek snížení erozní ohroženosti území. Protierozními opatřeními se
rozumí zejména: systémy větrolamů, správné hospodaření na zemědělské půdě, budování protierozních
mezí, zatravňování, zakládání ÚSES, apod.
Ochrana přírody a krajiny
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V řešeném území se nachází Přírodní památka Santon. Na hranici řešeného území se nachází
Přírodní památka Velatická slepencová stráň. Ochranná pásma obou přírodních památek jsou
respektována. V severní části řešeného území se rozkládá území soustavy Natura 2000, Evropsky
významná lokalita Sivický les (EVL CZ0620037).
Na území obce Tvarožná nacházejí 3 registrované významné krajinné prvky a další je na severní
hranici s k. ú. Mokrá u Brna.
Podle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění se v tomto území za VKP považují lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jiné části krajiny, které příslušný orgán ochrany
přírody zaregistruje podle § 6 zákona.
V řešeném území je vyhlášen památný strom Jeřáb Břek na příjezdu do obce.
Všechna výše uvedená chráněná území jsou v územním plánu zohledněna.
Územní systém ekologické stability
V řešeném území je vymezen místní ÚSES - biokoridory, biocentra a interakční prvky. Pro
posílení ekologické stability řešeného území mají význam zvláště části ÚSES vymezené v intenzivně
využívané zemědělské krajině (orná půda) především v jižní části řešeného území.
Podíl orné půdy ze zemědělské v k.ú. Tvarožná tvoří 94,9%. Jedná se o půdy I.-II. třídy ochrany v
okolí zastavěného území obce a dále od obce, v omezeném rozsahu, pak i půdy III-V. třídy ochrany (na
severu katastrálního území).
V jižní části katastru je evidováno množství meliorovaných pozemků. Z hlediska ohrožení vodní
a větrnou erozí je obec zařazena mezi mírně ohrožené.
V území jsou na severovýchod od obce evidovány viniční tratě Vinohrady Velkopavlovické
oblasti. Z hlediska lesnatosti patří obec mezi obce s podílem lesních pozemků mezi 10-30%. Jedná se o
hospodářské lesy
Při dalším rozvoji obce nebude možné vyhnout se záboru chráněné zemědělské půdy. Jedná se
především o zábor pro výstavbu rodinných domů a pro výrobu a skladování. Tyto rozvojové plochy nelze
řešit na půdě horší kvality z důvodů dopravních, hygienických, územně technických či architektonických,
nebo z důvodů ochrany přírody a krajinného rázu.
Snahou územního plánu proto bylo, při zohlednění rozvojového potenciálu obce, především udržet
kompaktní půdorys zastavěného území, umožňující bezproblémové obdělávání zemědělských pozemků
v extravilánu a směřovat rozvoj zástavby takovým způsobem, aby byly v nejvyšší možné míře využity
pozemky nižších tříd ochrany.
EKONOMICKÝ PILÍŘ, DŮSLEDKY NA HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ
Dopravní dostupnost Brna jako významného cíle cest za vyšším vybavením začíná být v
posledních letech z Tvarožné mírně problémová. ÚAP identifikovaly problém na úrovni vysoké intenzity
dopravy tranzitní, nadměrné hlučnosti a zátěže ze silnice III. tř. procházející obcí (vysoká intenzita dopravy
na dálnici D1, i na silnici II/430, nevyhovující uspořádání vybraných dálničních křižovatek, snížená
bezpečnost silničního provozu, významná vyjížďka za prací, cyklotrasy vedeny společně s motorovou
dopravou). Územní plán vytváří územní předpoklady pro dopravní řešení automobilové dopravy i
cyklistické dopravy. Vymezením plochy přestavby P35 umožňuje řešení dopravní závady na silnici
III/3839 a zlepšení podmínek nejen pro motorovou, ale i pěší dopravu, včetně zvýšení jejich bezpečnosti.
V řešeném území je ve srovnání s průměrem ORP Šlapanice průměrná míra nezaměstnanosti (5,3 v
r. 2013). Jedná se o hodnotu odpovídající přibližně průměru celého ORP Šlapanice.
Nejvýznamnějšími zaměstnavateli v oblasti jsou: cementárna Mokrá (Českomoravský cement
Heidelberg cement group závod Mokrá), sušička Jiříkovice (Bonagro a.s.) a čerpací stanice (OMW, Banat
oil) a motorest Rohlenka (Subway, KFC, McDonald´s, motorest a restaurace Rohlenka, Austerlitz
infocentrum Austerlitz,). Další zvyšování nezaměstnanosti je nežádoucím jevem, v rámci trvale
udržitelného rozvoje území je cílem vytvářet na trhu práce nové příležitosti a podíl nezaměstnaných
snižovat.
Realizací konkrétních záměrů na návrhových plochách, zejména na plochách určených pro výrobu
a skladování, vzniknou nové pracovní příležitosti. Územní plán Tvarožná tedy vytváří územní předpoklady
pro snížení nezaměstnanosti v obci, potenciálně také sníží počet obyvatel vyjíždějících do zaměstnání
mimo obec.
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Technická infrastruktura

Kvalita technické infrastruktury je důležitým kritériem rozvoje území a její prvky významně
zasahují do života celé společnosti. Technická infrastruktura zahrnuje vedení, stavby a s nimi
provozně související zařízení technického vybavení, jako jsou vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV,
stavby a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení
veřejné komunikační sítě a elektronické komunikační zařízení veřejné komunikační sítě.
Technická infrastruktura je v obci na velmi dobré úrovni a je stabilizována, v územním plánu
třeba měnit stávající koncepci.Územní plán vymezuje plochy technické infrastruktury, které sloužit k
udržení vysokého standartu.
SOCIÁLNÍ PILÍŘ, VLIV NA SOUDRŽNOST OBYVATEL

V území dochází k postupnému růstu počtu obyvatel. Na to je třeba reagovat nabídkou
dostatečného množství plochy pro bydlení. Věková struktura obyvatelstva odpovídá charakteru obce.
Občanská vybavenost je na dobré úrovni, schází však domov pro seniory. Územní plán vymezuje
plochu Z23, ve které lze tento deficit řešit.
Území
Tvarožná

Podíl obyvatel ve věku Podíl obyvatel ve věku
0-14 let (r.2011, %) 65 a více let (r.2011, %)
16,0
16,9

Podíl VŠ vzdělaných
obyv. (%, r.2011)
11,5

(Zdroj: ÚAP ORP Šlapanice, aktualizace 2014)

Trvale udržitelná společnost musí vykazovat dostatečnou životní úroveň každého jednotlivce
a soudržnost společenství obyvatel.
Demografický vývoj
Za posledních 12 let vzrostl počet obyvatel o 111 obyvatel. K 31.12.2013 je v Tvarožné evidováno
1276 obyvatel. Územní plán předpokládá další nárůst na cca 1370 obyvatel.
Bydlení
V rámci trvale udržitelné společnosti je potřebné zajistit dostatek příležitostí pro důstojné bydlení.
Navržené plochy pro obytnou výstavbu v rodinných domech budou mít pozitivní vliv na individuální
výstavbu. Údaje o bytovém fondu a nárocích na něj kladených jsou uvedeny v kapitole II.10.1
Demografický vývoj, a II.10.2 Využití zastavěného území. Předkládaný Územní plán Tvarožná vytváří
dostatek zastavitelných ploch určených pro bytovou výstavbu.
Občanská vybavenost
V obci je základní občanská vybavenost. V obci se mimo jiné nachází mateřská škola, nižší stupeň
základní školy, knihovna, sportovní fotbalové hřiště a kutry, dva kulturní domy, obřadní síň, základní
služby a obchody, ordinace dětského lékaře, hasička, kostel a hřbitov. Územní plán navrhuje další plochy
pro rozšíření občanské vybavenosti. Vznik občanské vybavenosti je umožněn taktéž v plochách smíšených
obytných a občanské vybavení místního významu je přípustné také v plochách bydlení v rodinných
domech.
Kulturní a civilizační hodnoty
Do řešeného území zasahuje památková zóna Slavkovské bojiště. Obec Tvarožná je pořadatelem
každoroční bitvy u Slavkova odehrávající se pod Santonem a s ní spojeným vojenským ležením na návsi
obce. Jedná se o stabilizovaný stav, územně technické podmínky pro napoleonské slavnosti jsou v obci
dostatečné a územní plán je respektuje.
Další kulturní akce jsou pořádány různými spolky v obci a odehrávají se převážně v plochách
občanského vybavení. Územní plán tyto plochy respektuje.
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V obci se nachází prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky.
Katastrální území obce lze klasifikovat jako území s archeologickými nálezy.
Územní plán Tvarožná respektuje kulturní hodnoty, urbanistické hodnoty, architektonické a
archeologické hodnoty a dědictví. Prohlášené nemovité kulturní památky, jsou chápány jako limity využití
území a jsou respektovány.
PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY ÚZEMNÍHO PLÁNU TVAROŽNÁ NA VÝSLEDKY ANALÝZY
SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ
Pro potřeby vyhodnocení vlivů územního plánu byly použity „Územně analytické podklady ORP
Šlapanice 3. úplná aktualizace 2014“.
Územní plán Tvarožná nemá variantní řešení, resp. je vypracován v jediné variantě.
Vliv na využití silných stránek řešeného území
Silná stránka

dobrá vodní jímavost v území, vodní nádrže a
poldry
drobné vodní nádrže v některých obcích
část neupravených koryt vodních toků,
případně s přírodě blízkou úpravou
dlouhodobý trend ve zlepšování celkového
stavu vod
plánování v oblasti vod – schválené
dokumenty Plán oblasti povodí Moravy a Dyje
kvalita ovzduší se zlepšuje
přírodně a krajinářsky cenné plochy
(významná maloplošná chráněná území a
zastoupení registrovaných VKP)
vysoká lesnatost v severní části území a kvalita
přírodních prvků
kvalitní lesní porosty s přírodně blízkou
dřevinnou skladbou
přítomnost EVL
zpracovaná a respektovaná dokumentace
ÚSES na všech hierarchických úrovních
přítomnost významné památkové zóny
(Slavkovské bojiště) vytvářející ráz a identitu
krajiny
kvalitní zemědělské půdy ve většině území
uznané viniční tratě
významná poloha ORP v kraji – nadřazené
silnice I. třídy začleněné do mezinárodních
tahů
pokročilá projektová a realizační příprava
zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kývalka –
Holubice včetně přestavby vybraných
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Vliv ÚP Tvarožná
Územní plán respektuje vodní toky a plochy

Územní plán usiluje o zachování kvalitního
ovzduší, neumisťuje žádné významné zdroje
znečištění ovzduší.
Územní plán respektuje chráněná území, lesy a
navrhuje prvky USES.
Není navrhován zábor PUPFL.

Územní plán respektuje památkovou zónu
Slavkovského bojiště.

Zábor kvalitní zemědělské půdy je omezen na
nejnutnější míru s ohledem na požadovaný
rozvoj.
Územní plán respektuje nadřazenou silniční síť
a pro případné zkapacitnění dálnice D1
vymezuje koridor územní rezervy.
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dálničních křižovatek
dostupnost jádra aglom. IAD do 30 min.
dostupnost MÚK na D + R do 5 km
obce jsou obsluhovány v rámci IDS JMK
vymezení koridoru VRT Brno – Ostrava Warszawa
stabilizovaná síť navazujících krajských
cyklotras
komplexní energetické zásobování
zásobování vodou 100% sídel
sektorový sběrný dvůr
krajinná památková zóna Bojiště bitvy u
Slavkova - místo opakovaných společenských
akcí
atraktivní zázemí pro rekreaci obyvatel Brna,
turistika, cykloturistika
zachovalý folklór a folklorní slavnosti
výborné podmínky pro rozvoj cykloturistiky a
hippoturistiky
pestrá struktura podnik. činností v území ORP
(zemědělství + průmysl + stavebnictví +
doprava + služby + významná těžba)
ekonomická základna je ovlivněna v části
sektoru urbanistickou strukturou svázanou s
Brnem
přiměřené pokrytí školských zařízení (ZŠ a
MŠ)
přiměřené pokrytí zdravotní péče - zejména
praktických lékařů, stomatologů, lékárny
dobrá situace ve vybavenosti pro sport a
rekreace
Vliv na posílení slabých stránek řešeného území
Slabá stránka

Územní plán řeší rozvoj inženýrských sítí
v nových zastavitelných lokalitách a udržuje
tak vysokou úroveň technického vybavení
území.
Územní plán plně respektuje krajinnou
památkovou zónu.
Dále doplňuje cyklostezky a cyklotrasy mimo
silnice pro motorovou dopravu.

Beze změn.
ÚP vymezuje plochy pro rozvoj výroby a
skladování.

Beze změn.

Vliv ÚP Tvarožná
Územní plán usiluje o zachování kvalitního
ovzduší, prašnost z polí bude snížena realizací
ÚSES a protierozních opatření.

část území je zasaženo hlukem z dálnice a
letiště
překročení imisního limitu pro ochranu zdraví
lidí v jižní části území
velký zdroj znečištění - cementárna a výroba
vápna
v území je prašnost z polí
nízké zastoupení přírodních prvků v jižní části Územní plán vymezuje prvky USES a plochy
krajinné zeleně.
území
degradace přírodních prvků intenzivním
zemědělským obhospodařováním okolí
nedostatečná prostorová diverzifikace území
formou drobných krajinotvorných struktur v
prostoru nezalesněných částí katastru
vysoká intenzita dopravy na dálnici D1 v úseku Územní plán pro případné zkapacitnění dálnice
D1 vymezuje koridor územní rezervy.
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Kývalka – Holubice se sloučenými funkcemi
tranzitními a obslužnými – nevyhovující
uspořádání vybraných dálničních křižovatek,
snížená bezpečnost silničního provozu
významná vyjížďka za prací / cca více jak 60%
EA
velká část úseku cyklotras je vedena společně s
motorovou dopravou bez segregace do
samostatných cyklostezek
nedostatečné řešení odvádění dešťových vod z
intravilánu obcí
očekávaný rozvoj může vyvolat značné
disproporce ve veřejné vybavenosti sídel a
dopravě
výrazně monofunkční struktura
špatné podmínky pro rozvoj zimní turistiky
nedostatečné zužitkování atraktivního území
KPZ
převažuje typ městské krajiny (v kontaktu s
koridory dopravní a technické infrastruktury
nadmístního významu)
zdravotnická péče je založena na dostupnosti
zařízení v městě Brně
nedostatečný počet zařízení sociální péče
chybí větší nabídka zařízení pro sport a
rekreaci a centrum wellness
Vliv na využití příležitostí řešeného území
Příležitost
využití dobývacích prostorů s ukončenou
těžbou k realizaci ploch trvalé vegetace
prověření možností těžby prognózního zdroje
budovat drobné vodní nádrže na ekologicky
vhodných lokalitách
revitalizovat nevhodně stavebně upravené
vodní toky
zkapacitnění dálnice
eliminace hlukové zátěže venkovního prostoru
hlukem z dopravy na území obcí realizací
silničních obchvatů sídelních útvarů
snižovat prašnost v území koncepcí ÚSES
budování prvků ekologické diverzity v
bezlesých částech území, péče o VKP a
chráněná území
revitalizace vodních toků
obnova historických krajinných struktur
(stromořadí, meze, sady)
využití nástrojů komplexní pozemkové úpravy
(protierozní ochrana, zpřístupnění krajiny,
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Dále doplňuje cyklostezky a cyklotrasy mimo
silnice pro motorovou dopravu.
Územní plán navrhuje rozvoj funkce výroby
výroby a skladování a smíšené obytné

Územní
plán
řeší
koncepcí
veřejné
infrastruktury zasakování dešťových vod.
Územní plán vymezuje plochy pro vznik
objektů občanské vybavenosti.
Územní plán navrhuje rozvoj funkce výroby
drobné a smíšené obytné.
Nelze ovlivnit územním plánem.

Územní plán vymezuje plochy pro vznik
objektů občanské vybavenosti.

Vliv ÚP Tvarožná
Územní plán řeší plochy
prostranství s návrhem zeleně

pro

veřejná

Tvaroženský potok je zařazen do ÚSES (LBK),
s tím souvisí i jeho budoucí revitalizace.
Nové vodní nádrže navrženy nejsou.
Územní plán pro případné zkapacitnění dálnice
D1 vymezuje koridor územní rezervy.

Územní plán vymezuje nové biokoridory a
interakční prvky v rámci systému ÚSES
Vymezení ÚSES přispěje k určité příznivé
fragmentaci rozsáhlých zemědělských ploch a
posílení krajinářských hodnot území.
Územní plán vymezuje nové biokoridory a
interakční prvky v rámci systému ÚSES
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realizace ÚSES) pro celkovou revitalizaci
krajiny
zvětšení počtu pracovních příležitostí v obcích
může snížit dopravního zatížení při vyjížďce za
prací
dosažení optima obsluhy veřejnou
infrastrukturou
zajištění odvádění odpadních vod
předpoklady pro optimalizaci nakládání s
odpady
očekávané příznivé změny ve věkové a
vzdělanostní struktuře obyvatel související s
migrací
očekávaný rozvoj bude podnětem pro zvětšení
kapacity vybavenosti veřejnou občanskou
infrastrukturou
předpoklady pro rozvoj turismu efektivnějším
využitím KPZ
předpoklad pro rozvoj hippoturistiky (stanice
Hostěnice)
rozvojový potencionál je vázán na řešení
dopravy nadmístního významu
zlepšení rozsahu sociální péče vázaný na obce
nabídka specifických druhů aktivity pohybové
rekreace

Územní plán navrhuje rozvoj funkce výroby a
skladování a smíšené obytné.
Územní plán řeší rozvoj inženýrských sítí
v nových zastavitelných lokalitách a udržuje
tak vysokou úroveň technického vybavení
území.
Územní plán vymezuje plochy pro bydlení
slučitelné se standardem v obci
Územní plán vymezuje plochy pro vznik
objektů občanské vybavenosti.
Územní plán doplňuje cyklostezky a cyklotrasy
mimo silnice pro motorovou dopravu

Územní plán pro případní zkapacitnění dálnice
D1 vymezuje koridor územní rezervy.
Územní plán vymezuje územní podmínky pro
vznik objektů občanské vybavenosti.

Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území
Hrozba
Vliv ÚP Tvarožná
V řešeném území se nenachází žádná ložiska
trvalé znemožnění využití některých ložisek
nerostných surovin.
nebo jejich částí
Územní
plán
řeší
koncepcí
veřejné
upravené části vodních toků
infrastruktury zasakování dešťových vod.
malá vodní jímavost v jižní části území
Územní
plán
řeší
koncepcí
veřejné
další intezifikace zemědělství naruší vodní
infrastruktury zasakování dešťových vod a
režim krajiny
vymezuje protierozní prvky, včetně návrhu
ohrožení vodních zdrojů při mimořádných
ÚSES
situacích (povodně, sucho, havárie, apod.)

znehodnocení přírodních hodnot neřízenou
zástavbou, rekreací
znehodnocení volné krajiny a prvků ÚSES
budovanou technickou infrastrukturou a
suburbanizací
velký nárůst osobní a nákladní silniční
dopravy, zvláště dálkové tranzitní
sociodemografické podmínky budou kopírovat
vývoj v Brně
významná závislost zaměstnanosti na
ekonomické výkonnosti Brna
možný deficit základní vybavenosti bude
zaostávat za očekávaným rozvojem
deficit školských a dalších zařízení veřejného
PROJEKT, s.r.o.

Územní plán neumožňuje vznik nových sídel
ve volné krajině. Přípustné jsou pouze některé
stavby pro zemědělství.
Nejsou navrženy nové plochy pro rekreaci,
výstavba rekreačních objektů v krajině je
v regulativech zakázána.
Územní plán pro případný zkapacitnění dálnice
D1 vymezuje koridor územní rezervy
Územní plán navrhuje rozvoj bydlení, smíšené
obytné a funkce výroby

Územní plán vymezuje územní podmínky pro
umístění objektů občanské vybavenosti.
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vybavení při dalším dynamickém rozvoji obcí
využívání zařízení sociální péče mimo území
ORP - ztráta identifikace obcí a kontaktů s
rodinou
Vyhodnocení vlivů ÚP na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
Územně analytické podklady zařadily Tvarožnou dle vyváženosti pilířů územního rozvoje do
kategorie 1, tedy silný pilíř ekologický a silný hospodářský a sociální pilíř. Vzhledem k charakteru sídla –
středně velká obec, se jako cílový stav jeví především udržení vyrovnanosti pilířů. Toho je dosaženo
navržením ploch bydlení, smíšených obytných a ploch občanského vybavení, které vytvářejí územní
podmínky pro rozvoj sociálních hodnot v obci. Současně ale územní plán vytváří podmínky i pro zvýšení
zaměstnanosti v obci, návrhem rozsáhlých ploch pro výrobu a skladování.

PROJEKT, s.r.o.

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno
Tel./Fax.: 545 217 035
E-mail: mail@arprojekt.cz

ÚP TVAROŽNÁ
Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území
Strana: 60

D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI
OVLIVNĚNÉ NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, NEPODCHYCENÉ V
ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
Posouzeny jsou vlivy na skutečnosti zjištěné při doplňujících průzkumech a rozborech, které
provedl zpracovatel územního plánu. Jednalo se o analýzu urbanistické koncepce obce, struktury sídla,
kompozice, atd.
Při formování urbanistické koncepce rozvoje je zohledněno původní prostorově – funkční
uspořádání a rozložení obce v krajině. Převážnou část katastru tvoří intenzivně obhospodařovaná
zemědělská krajina, v níž převládá orná půda. Zastoupeny jsou také v malé míře vinice a ovocné sady.
Rozptýlené krajinné zeleně je v krajině málo. Na sever katastru navazuje rozsáhlá lesní plocha, která
požívá intenzivní ochrany přírody. Územní plán klade velký důraz na posílení systému ekologické
stability, tj. založení chybějících biocenter a biokoridorů.
Urbanistický vývoj sídla

III. vojenské mapování (1876-1878) 1: M 25 000
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz

Ortofoto snímek 2015
Zdroj: www.mapy.cz
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Struktura sídla, kompozice
Dominantou dotvářející krajinný ráz širokého okolí
je návrší kopce Santon s kaplí Panny Marie Sněžné.

Dominantou nad obcí je kostel sv. Mikuláše
postavený v letech 1880-1881 v novogotickém
slohu. Před kostelem je park se starými
udržovanými lípami.

Široká náves s mohutnou vzrostlou sídelní zelení,
potokem a budovou hostince u Šírů s dochovanými
křížovými klenbami.

Významná je také Masarykova alej, která byla dříve
severní historickou cestou do obce (z Mokré).
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Uvedená veřejná prostranství územní plán respektuje a zachovává. Vedle toho stanovuje
požadavky na vymezení dalších významných veřejných prostranství.
Z hlediska urbanistické kompozice má obec charakter nízkopodlažní venkovské kompaktní ulicové
zástavby převážně s funkcí bydlení. Nebyly založeny významné pohledové osy či průhledy. Vzhledem ke
zvlněnému až hornatému terénu se zde uplatňují významné krajinné výhledy z kopce Santonu a z
Vinohrad.
Za cenné, hodné ochrany lze považovat některé drobné stavby, nebo domy:
 Pomník padlým
 Pamětní deska civilním obětem bitvy u Slavkova
 Pamětní deska osvoboditelům obce
 Pomník nad společným hrobem ruských vojáků u kostela
 Náhrobek Ignáce Vincence Majera
 Kříž u kostela
 Vstupní brána na hřbitov
 Pamětní deska pplk. Emila Kalába v bráně hřbitova
 Torzo oltáře původního barokního kostela
 Kříž na hřbitově
 Tužínův kříž
 Kalábův kříž
 Blahákův kříž
 Tzv. poklona nad Vinohrady
 Boží Muka nad Hlinkami
 Pamětní deska Masarykovy aleje
 Kříž u polní cesty k lesu
 Černý kříž u Velatic
 Galerie vojevůdců – pamětní desky na zdi mariánské kaple
 Kopie francouzského osmiliberního kanonu
 Pomník padlým v Bitvě tří císařů na úpatí Santonu
 Rostlý kříž na Santonu
 Kosmákův kříž
 Pomník generála Valhuberta u silnice jižně od obce
 Daňkův kříž
 Sofferův pomník
 Litinová socha granátníka u motorestu Rohlenka
 Pamětní deska padlým rudoarmějcům
 Pamětní deska Stanislavu Veselému
 Pamětní deska na rodném domě Julia Antoše
 Tvaroženské Venuše
 Diorama bitvy u Slavkova na obecním úřadě
 Několik domů z venkovské zástavby 19. století
 Šírova hospoda
 Kruhová pec v bývalé cihelně
 Poláčkův dům
 kříž u dálnice D1 v místě nájezdu na dálnici směrem na Brno
Horninové prostředí
Na území jsou evidovány průzkumné vrty, převážně v okolí cihelny (zaměřené na zdroj cihlářské
hlíny), ty se však datují okolo r. 1962. Další vrty jsou evidovány v na severu katastru a byly zaměřeny na
zdroj vody pro sídliště Mokrá v r. 1972. Přesná poloha těchto likvidovaných sond není známa.
Poddolovaná území a sesuvná území nejsou evidována.
Vodní režim
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Územní plán nebude mít významný vliv na vodní režim. Územní plán vymezil podmínky
nakládání s odpadními vodami, stanovil podmínky využití ploch – vymezením koeficientů zastavění ploch,
stanovením požadavků na ozelenění a na nakládání s dešťovými vodami, zohlednil v podmínkách využití
území přívalové srážky z Tvaroženského potoka a zohlednil ochranu přístupu k vodotečím vymezením
užívání pozemků sousedících s koryty vodních toků při výkonu správy vodního toku 6m od břehové čáry.
Kulturní život obce
Řešené území je součástí národopisné oblasti Brněnsko, kde mají své nezastupitelné místo lidové
zvyky a tradice jako jsou hody, poutě, hasičské slavnosti a soutěže, myslivecké leče, plesy, věnečky
zpívání pod vánočním stromem, koncerty a pod. Obec je také známá pořádáním každoročních
napoleonských bitev v lokalitě pod Santonem a vojenského ležení na návsi.
Pro hasičské soutěže je možné využít také návrhovou plochu OT plochu občanského vybavení tělovýchova a sport na západním okraji obce. V ploše se předpokládá zřízení odběrného místa pro požární
techniku.
Ochrana krajiny a krajinného rázu
Vliv záměrů navrhovaných v územním plánu Tvarožná byl vyhodnocen z hlediska vlivu záměrů
na zájmy ochrany přírody a krajiny a taktéž na krajinný ráz. Obecně krajinný ráz na k.ú. Tvarožná je dobře
dochovalý (osídlení s dochovanými znaky staveb a s navazujícími pozemky v původní struktuře, cesty).
Dochovalost krajinného rázu je narušena pouze tělesem dálnice a menším areálem zemědělské výroby a
prodejních ploch v blízkosti dálnice.
K podpoře dochovaného krajinného rázu jsou v územním plánu respektovány území soustavy
Natura 2000 a stávající i vymezené prvky ÚSES, u stabilizovaných i rozvojových ploch jsou stanoveny
prostorové regulativy. Některé zastavitelné plochy mohou mít potenciálně negativní vliv na krajinný ráz,
Z18, Z19, Z21, Z23 a Z24. Toto riziko je eliminováno stanovenými podmínkami využití těchto ploch.
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E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K
NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO
ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ
Cílem územního plánování, obecně podle stavebního zákona, je vytvářet předpoklady pro výstavbu
a pro udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné i
budoucí generace.
Priority územního plánování jsou v Politice územního rozvoje ČR ve znění aktualizaceč.1, (dále
PUR) stanoveny rovněž k dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí,
pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Republikové priority jsou určeny ke
konkretizaci obecně formulovaných cílů a úkolů územního plánování a požadavků na udržitelný rozvoj v
návazných ÚPD krajů a obcí. Priority PÚR ČR jsou blíže stanoveny v podobě rozvojových oblastí a os,
specifických oblastí, koridorů a ploch a dále také jednotlivými strategickými požadavky na určitý směr
rozvoje celého území ČR. Mezi ně patří například: ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní,
civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví;
zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, osídlení, kulturní krajiny; stanovit podmínky pro
hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavitelného území a mnoho dalších.
Územní plán Tvarožná je vypracován v souladu se zákonem č. 183/2006 o územním plánování a
stavebním řádu v platném znění a s Politikou územního rozvoje České republiky - viz kapitola II.2
Při stanovování funkčního využití území byla zvažovaná jak ochrana přírody, tak i hospodářský
rozvoj a životní úroveň obyvatel.
Základní občanská vybavenost, sloužící obyvatelům obce i návštěvníkům, je rozptýlena
v zastavěném území obce. Územní plán navrhl vhodné umístění domu pro seniory a dalších sportovních
ploch.
Pro zastavitelné plochy byly stanoveny regulativy (max. výška staveb, popř. intenzita využití
pozemků v plochách – koeficient zastavění ploch). Pro nezastavěné území byly stanoveny regulativy
využití území ve vazbě na ochranu ZPF i omezení ohrožení obce.
Územní plán chrání stávající architektonické a přírodní hodnoty daného území a to jak zastavěné
části obce, tak i volné krajiny. K podpoře dochovaného krajinného rázu jsou respektovány území soustavy
Natura 2000 a stávající i vymezené prvky ÚSES, u stabilizovaných i rozvojových ploch jsou stanoveny
prostorové regulativy.
Územní plán se zabýval při návrhu urbanistické koncepce ochranou proti hluku.
Součástí nového územního plánu byl přezkum nerealizovaných návrhových ploch stávajícího
platného ÚPO. Vymezení nových zastavitelných ploch vyvolá zábor zemědělského půdního fondu, bylo
nutno respektovat principy ochrany ZPF (omezit zábor pozemků I. a II. třídy ochrany a pozemků, na
kterých byla provedena zúrodňovací opatření především pro rozsáhlé lochy výroby).
Byly prověřeny kolize dříve vymezených zastavitelných ploch s koridory obsaženými v ÚAP JmK
a v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. V ÚP bylo třeba provést zpřesnění těchto koridorů.
Hlavním cílem Návrhu ÚP je stanovení podmínek pro realizaci kontinuálního a vyváženého trvale
udržitelného rozvoje území obce, tj. posilování hospodářské a společenské soudržnosti při zabezpečení
trvalého souladu všech jeho přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Všechny uvedené cíle v Návrhu
ÚP zahrnuty.
V územním plánu Tvarožná je respektována a zpřesněna ÚPD kraje, a to Zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje. Viz odůvodnění ÚP Tvarožná, kap. II.2.
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F.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ
ÚZEMÍ - SHRNUTÍ

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 obci byl analyzován silný ekologický, hospodářský a sociální pilíř. Územní plán proto usiluje o
zachování vyváženosti pilířů. Toho je dosaženo navržením ploch bydlení, smíšených obytných a ploch
občanského vybavení, které vytvářejí územní podmínky pro rozvoj sociálních hodnot v obci. Současně ale
územní plán vytváří podmínky i pro zvýšení zaměstnanosti v obci, návrhem ploch výroby a skladování.
Pro posílení ochrany přírody byly respektovány území soustavy Natura 2000 a stávající i vymezené prvky
ÚSES, u stabilizovaných i rozvojových ploch jsou stanoveny prostorové regulativy.
Územní plán tak vytváří podmínky k zachování vyváženosti pilířů trvale udržitelného rozvoje.

-

-

-

-

-

Příznivé životní prostředí
Při zpracování ÚP byl kladen důraz na minimalizaci negativních dopadů rozvoje území na
ekologicky cenné lokality a chráněné hodnoty krajinného rázu.
Územní plán dbá na ochranu přírodních, urbanistických a kulturních hodnot
V rámci ÚP byl omezen zábor zemědělského půdního fondu, návrh územního plánu nevyvolává
nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.
ÚP vytváří podmínky ke zvyšování vodního potenciálu území zejména v souvislosti s omezováním
možných dopadů klimatických změn, spojených s poklesem hladin spodních vod. Stanovuje
podmínky směřující k zasakování dešťových vod.
Územní plán nezasahuje do lesních porostů s cílem omezit další fragmentaci území a vylučuje
zásahy do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů).
ÚP vytváří územní podmínky pro dobudování vodovodní sítě - pro průchod sítí vymezuje plochy a
koridory tak, aby kvalitní zdroje pitné vody byly kapacitně plně využívány a zdroje se zhoršenou
kvalitou mohly být odstaveny a ponechány jako rezerva.
Hospodářský rozvoj
Usiluje o udržení stávajících podmínek podnikatelského zázemí
ÚP vymezuje vhodné plochy pro podporu podnikání a příchod investorů, vytvářejících nová
pracovní místa, včetně zavedení infrastruktury.
ÚP podporuje rozvoj rekreačního potenciálu, s a s přihlédnutím na atraktivitu lokality pro
příznivce cykloturistiky, folklóru a historických událostí.
Soudržnost společenství obyvatel
Vytváří podmínky pro udržení občanské vybavenosti v obci
Územní plán vymezuje plochu pro umístění občanského vybavení sociálního charakteru (DPS,
domova důchodců apod.)
Respektuje stávající sportovně- kulturních zařízení nadmístního významu, která neslouží pouze
obyvatelům dané obce, ale nabízí zázemí pro širší území.
vytváří územně plánovací podmínky pro strukturovaný rozvoj území podle konkrétních potřeb
jeho jednotlivých částí s důrazem na plochy pro bydlení (vymezuje nové plochy pro bytovou
výstavbu, plochy smíšené obytné).
Řeší umístění veřejné infrastruktury pro novou výstavbu rodinných domů.
Uplatňuje požadavek na vydání regulačního plánu pro rozsáhlou plochu bydlení
Stabilizuje stávající cyklistické trasy
Návrh územního plánu vytvořil v rámci kompetencí územního plánování podmínky pro využití
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silných stránek a příležitostí řešeného území a jeho občanské komunity, podmínky pro eliminaci, příp.
minimalizaci slabých stránek a ohrožení stávajících obyvatel a dalších subjektů využívajících území,
včetně generací budoucích.
Návrh ÚP v dostatečné míře eliminuje zjištěné slabé stránky a hrozby a rizika, ovlivňující potřeby
života současné generace, zejména v následujících oblastech a ohledech:
- navržená urbanistická koncepce rozvoje obce omezuje riziko narušení chráněných území
- navrhuje řešení k eliminaci znehodnocení kulturních i civilizačních hodnot a kvality technické
infrastruktury území
- vytváří územní i jiné předpoklady pro rozvoj bydlení, pro rozvoj výrobní činnosti i pro rozvoj
sportovní a občanské i technické vybavenosti, čímž vytváří předpoklady pro stabilizaci obyvatelstva;
snaží se stabilizovat funkční sektory a navíc stabilizovat funkci rekreace, krajinnou a ekologickou
funkci a ekonomickou stabilitu pro dostatečnou nabídku pracovních příležitostí, pro kvalitní životní
podmínky a pro zvyšování životní úrovně obyvatelstva
- navrhuje dostatečné plochy veřejných prostranství
Návrh ÚP v dostatečné míře eliminuje předpokládaná rizika a ohrožení života budoucích generací
zejména v následujících oblastech a ohledech:
- vytváří podmínky pro stabilizaci obyvatel, jejich příznivou strukturu (především věkovou a
vzdělanostní strukturu) a sociální soudržnost
- snaží se vytvářet podmínky pro udržitelný ekonomický, sociální i ekologický rozvoj, pro dlouhodobou
prosperitu území
- eliminuje možné zhoršení nebo ohrožení životního prostředí a životních podmínek v dlouhodobém
horizontu, respektuje environmentální limity, prvky historie (nemovité kulturní památky) a
urbanisticko-architektonické hodnoty
- zajišťuje územní podmínky pro dlouhodobý vyvážený udržitelný rozvoj území, jeho trvalých obyvatel
a návštěvníků území
- vytváří podmínky pro eliminaci ohrožení obyvatel (bezpečná dopravní a technická infrastruktura,
ochrana krajinných a památkových hodnot)
- zajišťuje udržitelné a efektivní využívání přírodních zdrojů a hodnot z pohledu jejich zachování i pro
budoucí generace.
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