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ODŸVODNÃNÍ NÁVRHU ZMÃNY ». 2 ÚP0 KOUNICE - TEXTOVÁ »ÁST

a) Postup p¯i po¯ízení zmÏny územního plánu obce
 Doplní po¯izovatel podle v˝sledk˘ projednání.

b) Vyhodnocení koordinace vyuûívání území z hlediska öiröích vztah˘ v území

 b.1) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z PÚR »R
 Dle PÚR »R je nutno pro zajiötÏní udrûitelného rozvoje plánování respektovat tyto republikové priority 
územního plánování:
 P¯i územnÏ plánovací Ëinnosti budou respektovány republikové priority územního plánování pro zajiötÏní 
udrûitelného rozvoje území a to zejména:
(27)  Vytvá¯et podmínky pro koordinované umísùování ve¯ejné infrastruktury v území a její rozvoj..........zmÏnou jsou 
 dány specifické podmínky pro ochranu v˝öe uvedeného
(28)  Pro zajiötÏní kvality ûivota obyvatel zohledÚovat nároky dalöího v˝voje území, vËetnÏ nárok˘
 na ve¯ejnou infrastrukturu..........zmÏnou jsou dány specifické podmínky pro ochranu v˝öe uvedeného

 b.2) Vyhodnocení souladu s poûadavky vypl˝vajícími z nad¯azené územnÏ plánovací dokumentace a 
ÚAP

 Nad¯azená územnÏ plánovací dokumentace
 Nad¯azená ÚPD Zásady územního rozvoje (ZÚR) St¯edoËeského kraje byly vydány zastupitelstvem 
St¯edoËeského kraje dne 19. prosince 2011, nabyly úËinnost 23.2. 2012 - rozhodnutím NSS.
 Dle vydan˝ch ZÚR St¯edoËeského kraje spadá katastrální území Kounice do rozvojové oblasti republikového 
v˝znamu OB1 Praha. 
 ZÚR stanovují mj. tyto zásady pro usmÏrÚování územního rozvoje a rozhodování o zmÏnách v území:
 .) pro rozvoj bydlení sledovat moûnosti transformace ploch v zastavÏném území sídel a vyuûití dosud  
  voln˝ch ploch vymezen˝ch v zastavitelném území v územních plánech obcí; 
 .) chránit ve zv˝öené mí¯e pozitivní znaky charakteristik krajinného rázu a dotvá¯et krajinu s  
  cílem zv˝öení její estetické hodnoty a ekologické stability.
 ZÚR stanovují mj. tyto úkoly pro územní plánování:
 .) ovÏ¯it rozsah zastaviteln˝ch ploch v†sídlech a stanovit smÏry jejich vyuûití s†ohledem na kapacity  
  obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny;

 Zp¯esÚující zámÏry vypl˝vající ze ZÚR - návrh VRT, obchvat Kounic (viz. v˝¯ez) se území zmÏn Ë. 2 ÚPO 
nedot˝kají a po vydání ZÚR budou zapracovány aû do aktualizované územnÏ plánovací dokumentace - ÚP Kounice.
 Nové zastavitelné plochy pro ploönou v˝stavbu nejsou pro pot¯eby mÏstyse Kounice navrhovány. Rozsah v 
jednotliv˝ch lokalitách není nadmístního v˝znamu.
 S ohledem na charakter a rozsah poûadavk˘ specifikovan˝ch dále v tomto dokumentu lze konstatovat, ûe 
ûádn˝ z nich není v rozporu se ZÚR.

 

 ÚAP ORP »esk˝ Brod
ZámÏry vypl˝vající z územnÏ analytick˝ch podklad˘ se net˝kají plochy ¯eöené zmÏnou Ë.2 ÚPO.
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c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování
 ZmÏna Ë. 2 vytvá¯í podmínky pro v˝stavbu související s rozvojem trvalého bydlení (sídlo VykáÚ) a rozöí¯ení 
moûnosti rozvoje ve¯ejné infrastruktury. ZmÏna zahrnuje drobné korekce nesouladu funkËního vyuûívání a potenciálu 
pozemk˘ v zastavÏném území. Prostorové uspo¯ádání exponovan˝ch Ëi ploönÏ rozlehlejöích lokalit bude provÏ¯eno 
následn˝mi územními studiemi (lokalita Z2-4 a Z2-8).
 Návrh zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice je ¯eöen v†jedné variantÏ.

d) Vyhodnocení souladu s poûadavky stavebního zákona a jeho provádÏcích právních p¯edpis˘
 Návrh zmÏny Ë. 2 je zpracován v souladu se zákonem Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
¯ádu (stavební zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, p¯edevöím pak s ust. § 188 odst. 3 tohoto zákona a p¯imÏ¯enÏ v 
rozsahu p¯ílohy Ë. 7 vyhláöky Ë. 500/2006 Sb. a vychází z metodického doporuËení MMR.

e) Vyhodnocení souladu s poûadavky zvláötních právních p¯edpis˘ – soulad se stanovisky dotËen˝ch  
 orgán˘ podle zvláötních právních p¯edpis˘, pop¯ípadÏ s v˝sledkem ¯eöení rozpor˘
 Bude doplnÏno na základÏ v˝sledk˘ projednávání.

f) Vyhodnocení splnÏní zadání
 Pro správní území mÏstyse Kounice  je platn˝ územní plán obce. K†dneönímu dni byla provedena pouze jedna 
zmÏna. 
 Zastupitelstvo mÏstyse Kounice rozhodlo v†souladu s†ustanovením § 44 zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), v platném znÏní o po¯ízení zmÏny Ë.2 územního plánu obce. 
 ZmÏnou Ë. 2 reaguje obec na podnÏty fyzick˝ch osoby, podnÏty sousední obce na rozöí¯ení zastavitelné  
plochy pro moûnost v˝stavby rodinn˝ch dom˘, z†vlastního podnÏtu zlepöení obËanského vybavení, dopravní 
infrastruktury, ve¯ejného prostranství a vytvo¯ení podrobné koncepce lokality d¯íve urËené k zastavÏní skupinovou 
zástavbou.
 Návrh zmÏny Ë .2 je zpracován podle zadání zmÏny Ë.2, které bylo schváleno Zastupitelstvem mÏstyse Kounice 
dne 19.10.2011. V zadání zmÏny územního plánu mÏstyse Kounice nebyly stanoveny situace, které by vyûadovaly 
rozhodnutí o v˝bÏru jedné varianty nebo alternativy ¯eöení, zadáním nebyl stanoven poûadavek na vyhodnocení vlivu 
zmÏny ÚP na udrûiteln˝ rozvoj území. 
 Lze konstatovat, ûe zadání zmÏny Ë. 2 bylo splnÏno, návrh byl s povÏ¯en˝m zástupcem mÏstyse Kounice a 
po¯izovatelem v rozpracovanosti konzultován.
 

g) Komplexní zd˘vodnÏní p¯ijatého ¯eöení

 g.1) Návrh urbanistické koncepce - návrh ËlenÏní území obce a vymezení funkËních ploch a podmínek 
jejich vyuûití
 ÿeöené lokality zmÏny Ë. 2  leûí v r˘zn˝ch Ëástech mÏstyse Kounice - viz. grafická p¯íloha k textové Ëásti 
od˘vodnÏní. Jedná se celkem o osm lokaÂit zmÏn, z toho sedm se t˝ká sídelního útvaru Kounice a lokality Z2-9 se t˝ká 
legalizace stavby pro rekreaci v zahradách v severní okrajové Ëásti katastru Kounic. pozn.: Lokalita Z2-8 byla na základÏ 
projednání s Krajsk˝m ú¯adem St¯edoËeského kraje vypuötÏna. 
 ÿeöení zmÏny Ë. 2 územního plánu mÏstyse Kounice p¯ebírá a ËásteËnÏ dle aktuálních údaj˘ v evidenci KN 
reambuluje k datu 6.11.2011 stávající hranici zastavÏného území v rozsahu zmÏn a stanoví novÏ hranice zastavitelného 
území obce ve vazbÏ na novÏ vymezené rozvojové plochy. FunkËní plocha Z2-2 se za¯azuje do zastaviteln˝ch ploch. 
FunkËní plochy Z2-1, Z2-3, Z2-5, Z2-6, Z2-7 a Z2-9 se za¯azují do p¯estavbov˝ch ploch. 
 ZmÏna ÚP provÏ¯í a navrhne rozvoj v tÏchto lokalitách vËetnÏ podmínek prostorové uspo¯ádání: 

 OznaËení plochy: Z2-1
 FunkËní vyuûití: plocha obËanské vybavenosti
 Dalöí podmínky: Plocha pro úËely rozöí¯ení -  p¯ístavby základní ökoly Kounice.
  Ve smyslu platn˝ch regulativ˘ je umoûnÏno plochu vyuûít i pro  
  sportovní úËely.  

 Poûadavek na vymezení plochy obËanského vybavení na obecním pozemku 22/1 (rozöí¯ení - p¯ístavba  
základní ökoly Kounice). V platném ÚP vymezeno jako sportovní plocha. 

 OznaËení plochy: Z2-2
 FunkËní vyuûití: dopravní plochy a komunikace
 Dalöí podmínky: Nová zastavitelná plocha pro novou místní komunikaci ke koncové  
 zástavbÏ vymezené zmÏnou Ë. 1 (lokalita Z1/2). Komunikace bude k¯íûit silnici III 24515. Normové poûadavky 
na k¯íûení MK se silnicemi musí b˝t splnÏny. Komunikaci ukonËit obratiötÏm Ëi napojit na obsluûn˝ systém v kontaktním 
území urËeném pro zástavbu. Jedná se o Ëást obecního pozemku 1095/3 - není tedy vymezeno jako ve¯ejnÏ prospÏöná 
stavba. 

 OznaËení plochy: Z2-3
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 FunkËní vyuûití: Území bydlení - rodinné domy (Br)
 Dalöí podmínky: Úprava dle skuteËného vyuûívání - stavu dle evidence KN.
 Poûadavek na úpravu dle skuteËného vyuûívání (pozemky st.p. 703 - bydlení a zahrada 12/10). V ÚP  
 vymezeno jako plocha obËanské vybavenosti.

 OznaËení plochy: Z2-4
 FunkËní vyuûití: Území bydlení - rodinné domy (Br)
 Dalöí podmínky: Poûadavek na zruöení závazného ËlenÏní lokality R05. Lokalita  
  bude provÏ¯ena územní studií. V ploöe budou vymezeny související  
 plochy ve¯ejného prostranství ve smyslu platn˝ch provádÏcích p¯edpis˘ ke stavebnímu zákonu. Návrh musí 
zohlednit existenci ve¯ejného poh¯ebiötÏ v blízkosti. Nutno respektovat stávající vedení inûen˝rsk˝ch sítí nebo navrhnout 
jejich p¯eloûku. Ponechat (ve smyslu stávajícího ÚP) rezervu pro umístÏní nové trafostanice.

 OznaËení plochy: Z2-5
 FunkËní vyuûití: smíöené území venkovské (Bv)
 Dalöí podmínky:  Úprava dle skuteËného vyuûívání - neve¯ejn˝ (oplocen˝) pozemek.
 Poûadavek na zmÏnu z plochy komunikace na smíöené území - venkovské. Toto odpovídá souËasnému  
stavu vyuûívání, jedná se o malou Ëást obecního pozemku 339/21 v souËasnosti ËásteËnÏ odprodávaného soukrom˝m 
vlastník˘m. 

 OznaËení plochy: Z2-6
 FunkËní vyuûití: Území bydlení - rodinné domy (Br)
 Dalöí podmínky:  Plocha pro stavbu 1 rodinného domu v zahradÏ na Ëásti pozemku  
 1104/213 (obecní pozemek). Podmínkou  zastavitelnosti je vydání rozhodnutí o zmÏnÏ územního rozhodnutí, 
které bylo pro rozvojovou lokalitu R01, na kterém se plocha nachází, vydáno. ZároveÚ musí b˝t realizována náhradní 
ve¯ejná zeleÚ v ploöe Z2-7.
 V platném ÚP vymezeno jako plocha ve¯ejné zelenÏ v rámci rozvojové lokality R 01 (dnes jiû zastavÏné). 
Stávající pozemek je pro úËely ve¯ejné zelenÏ nevyuûit. ZmÏnou Ë. 2 bude navrûena dalöí náhradní plocha ve¯ejné zelenÏ 
v kontaktu s lokalitou, ve vÏtöím rozsahu a v souvislosti s novou cyklotrasou Ë. 8209 Rostoklaty - MilËice  s oznaËením 
Z2-7 - viz. dále. 

 OznaËení plochy: Z2-7
 FunkËní vyuûití navrûené: plocha zelenÏ - ve¯ejná zeleÚ
 Dalöí podmínky: Návrh plochy ve¯ejné zelenÏ pro volnoËasové aktivity (nauËná  
  stezka, cyklotrasa, posezení) poblíû vodoteËe v kontaktu s lokalitou  
R 01 na Ëásti obecního pozemku 1104/1. Návrhem funkËního vyuûití nebude naruöen kontaktní lokální biokoridor.

 
 p¯íloha 1: Nad hlavním v˝kresem ÚPO Kounice (v˝¯ez - sídlo) jsou vyznaËeny lokality zmÏn Z2/1 - Z2/7

 OznaËení plochy: Z2-9
 FunkËní vyuûití: Plocha rekreace (R)
 Dalöí podmínky: ZámÏr (stavba pro rekreaci) je podmínÏn provÏ¯ením   
  hlukové zátÏûe území v rámci navazujících správních ¯ízení.

 ZmÏnou byl provÏ¯en poûadavek vlastníka na legalizaci stavby rekreace na pozemkové parcele   
712/62 s vyuûitím zahrada.Lokalita se nachází v osamocené poloze v OP dálnice. Z toho d˘vodu jsou dány podmínky z 
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hlediska ochrany proti úËink˘m hluku na zdraví obyvatel. Lokalita je napojená na stávající úËelovou komunikaci. Z 
hlediska technické vybavenosti bude samostatnÏ ¯eöeno p¯ipojení NN sítÏ, vlastní studna a nepropustná jímka.

   p¯íloha 3: Nad hlavním v˝kresem ÚPO Kounice je vyznaËena lokalita  
         zmÏny Z2/9
 

 g.2) Stanovení podmínek pro funkËní vyuûití ploch
 ZmÏnou jsou pro lokalitu Z2-9 vymezeny nové plochy z hlediska funkËního vyuûívání:

 Plochy rekreace (R)
 Plochy rekreace jsou vymezeny za úËelem zajiötÏní podmínek pro rekreaci.

  RozdÏlení ploch dle urËení vyuûití:
 hlavní vyuûití: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci o rozloze max. 40 m2,
 p¯ípustné vyuûití: drobné úËelové stavby do 25 m2
 pozemky zahrad a dalöích zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘,
  pozemky krajinné zelenÏ,
  pozemky ve¯ejn˝ch prostranství,
  pozemky související dopravní a technické infrastruktury,
 podmínÏnÏ p¯ípustné vyuûití: Do ploch rekreace lze zahrnout pozemky dalöích staveb a za¯ízení  
  (nap¯. obËanského vybavení), které nesniûují kvalitu prost¯edí ve  
  vymezené ploöe a jsou sluËitelné s rekreaËními aktivitami. 
  V OP dálnice prokázat prokázat, ûe nedojde k p¯ekroËení maximální  
  p¯ípustné hladiny hluku v chránÏn˝ch vnit¯ních a venkovních   
  prostorech staveb a venkovních prostorech.
 nep¯ípustné vyuûití: Vöe ostatní.
 podmínky prostorového 
 uspo¯ádání: V˝öková hladina zástavby max. 1 N.P. + podkroví.
 Respektovat opat¯ení ve zp˘sobu odvádÏn˝ch deöùov˝ch vod,   
 s†p¯ednostním vyuûitím zasakování Ëi retence.

 g.3) Limity vyuûití území
 Limity vyuûití území stanovené v právních p¯edpisech a dané územním plánem:
- Bude respektováno OP telekomunikaËního vedení,
- Bude respektováno OP ve¯ejného poh¯ebiötÏ, 
- Bude respektováno OP silnic III. t¯ídy, OP dálnice
- ZmÏnou jsou respektovány trasy ÚSES,
- Celé území obce je územím s archeologick˝mi nálezy. 
-  Území obce je za¯azeno do zraniteln˝ch oblastí ve smyslu na¯ízení vlády Ë. 103/2003 Sb. 
- Provozní pásmo pro údrûbu vodních tok˘.

 g.4) Zd˘vodnÏní ¯eöení zmÏny Ë. 2 - p¯írodní pilí¯

 Horninové prost¯edí a geologie
 ChránÏná loûisková území a dob˝vací prostory nejsou registrovány.
 Sesuvná a poddolovaná území nejsou registrována.

 Ochrana p¯írody a krajiny 
 ZvláötÏ chránÏná území p¯írody, vymezená § 14 zák. Ë. 114/1992 Sb., v†platném znÏní, nejsou  souborem 
zmÏn Ë. 2 ÚPO Kounice dotËena, a to ani prostorovÏ, ani kontaktnÏ, ani zprost¯edkovanÏ.
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 Evropsky v˝znamné lokality nejsou zámÏrem dotËeny ani územnÏ, ani kontaktnÏ, ani zprost¯edkovanÏ - v 
¯eöeném území se nenacházejí.
 V˝znamn˝ch krajinn˝ch prvk˘ ze zákona se hraniËnÏ dot˝ká lokalita  Z2-7 (vodní tok - Kounick˝ potok). Pokud 
se t˝ká lokalit a zmÏn umístÏn˝ch do údolní nivy na hranici vodního toku, bude nutno zachovat voln˝ neoplocen˝ pás 
pro správu a údrûbu vodoteËí.  U drobn˝ch tok˘ se jedná o öí¯ku 6 m od b¯ehové hrany vodoteËe.  

 ÚSES
 Lokalit zmÏn se net˝ká, b¯ehová zeleÚ v rámci Z2-7 z˘stane zachována. Návrhem funkËního vyuûití nebude 
naruöen kontaktní lokální biokoridor.

 Vodní reûim, ochrana p¯ed povodnÏmi 
 ÿeöené území zmÏn Ë. 2 neleûí v záplavovém území. Lokalita Z2-1 se nachází v kontaktní poloze s územím 
d¯íve sledovan˝ch záplav. Je tudíû doporuËeno, aby v následném stupni dokumentace byly zohlednÏny poûadavky na 
ochranu p¯ed povodnÏmi.
 Návrh zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice neobsahuje ûádné zámÏry, které by mÏly ohrozit kvalitu podzemních nebo 
povrchov˝ch vod.
 Podél koryt vodních tok˘ a podél vodních ploch je ûádoucí zachovat volné nezastavÏné a neoplocené území 
o öí¯i min. 6 m od b¯ehové hrany na obÏ strany (tzv. potoËní koridory) - pro pr˘chod velk˝ch vod a zároveÚ jako 
manipulaËní pruh pro úËel správy a údrûby vodního toku. Toto opat¯ení se t˝ká zejména zmÏny Z2-7, p¯ístup k vodoteËi 
vzhledem k navrhovanému funkËnímu vyuûití - ve¯ejná zeleÚ z˘stane zachován.

 ZemÏdÏlsk˝ p˘dní fond a ochrana lesa 
 PodrobnÏ viz. kapitola i) Vyhodnocení d˘sledk˘ navrûen˝ch ¯eöení na ZPF a PUPFL.

 Ochrana ovzduöí
 Lokality zmÏn nebudou mít v˝znamn˝ vliv na kvalitu ovzduöí.

 Ochrana proti úËink˘m hluku
 ZámÏr (stavba pro rekreaci) v lokalitÏ Z2-9 je podmínÏn provÏ¯ením hlukové zátÏûe území v rámci 
navazujících správních ¯ízení. 
 Ostatních lokalit se problematika ochrany proti úËink˘m hluku net˝ká. 

 g.5) Zd˘vodnÏní ¯eöení zmÏny Ë. 2 - pilí¯ hospodá¯sko-sociálních podmínek

 
 Obyvatelstvo a osídlení, domovní a bytov˝ fond, ekonomická struktura 
 ZmÏnou Ë. 2 se nezmÏní základní údaje o stavu obyvatel, sociální a ekonomické struktu¯e.

 Ochrana a rozvoj hodnot
 Pro zmÏnu Ë. 2 územního plánu mÏstyse Kounice nevypl˝vají ze zákona†Ë. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péËi, v platném znÏní, ûádné poûadavky kromÏ respektování p¯ípadn˝ch archeologick˝ch nález˘, kdy je nutno 
postupovat v†souladu s†tímto zákonem. ZmÏny negativnÏ neovlivÚují historické jádro sídla Kounice. ZmÏnou Ë.2 
územního plánu obce není mÏnÏna památková ochrana zapsan˝ch kulturních památek.

 
 Ve¯ejná infrastruktura – doprava

 SilniËní doprava, místní a úËelové komunikace
 KomunikaËní systém je moûno povaûovat za stabilizovan˝ a z˘stane zachován. 

 ZajiötÏní dopravní obluûnosti
- Lokality pro zástavbu jsou dopravnÏ p¯ístupné zbudováním sjezd˘ na stávající komunikaËní síù. 
- U lokality Z2-4 bude dopravní obsluûnost ¯eöena v rámci územní studie.     
 Nová dopravní síù musí b˝t propojena se stávající tak, aby neumoûnila vytvá¯et slepé komunikace.  
 Navrhované místní komunikace budou mít charakter komunikace se smíöen˝m provozem funkËní skupina D  
 ve smyslu  »SN 736110. äí¯kové uspo¯ádání uliËního prostoru bude odpovídat vyhláöce 501/2006 Sb. tj. se  
 öí¯kou ve¯ejného prostranství mezi oplocením protilehl˝ch stavebních pozemk˘ minimálnÏ 8 m.
- Z2-2  je navrûená plocha pro novou místní komunikaci ke koncové zástavbÏ vymezené zmÏnou Ë. 1 (lokalita  
 Z1/2). Komunikace bude k¯íûit silnici III 24515. Normové poûadavky na k¯íûení MK se  silnicemi musí b˝t  
 splnÏny. Je dána závazná podmínka komunikaci ukonËit obratiötÏm Ëi napojit na obsluûn˝ systém v  
 kontaktním území urËeném pro zástavbu.

 Ochranná pásma silnic:
 OP silnic nejsou zmÏnou dotËena.
 Poûadavek zajiötÏní napojení rozvojov˝ch lokalit s†minimálním poËtem p¯ipojení  na silniËní komunikace je 
respektován.

 Obsluha území prost¯edky hromadné dopravy:
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 Obsluha prost¯edky hromadné dopravy se zmÏnou nemÏní.

 ÿeöení dopravy v klidu:
 P¯i realizaci novÏ navrhovan˝ch objekt˘ je t¯eba poËítat se zajiötÏním odpovídajících pot¯ebn˝ch poËt˘ 
odstavn˝ch a parkovacích stání v rámci vlastních pozemk˘ a to dle skuteËnÏ navrhovan˝ch kapacit objekt˘.

 Ve¯ejná infrastruktura – technická infrastruktura

 ÿeöení likvidace deöùov˝ch odpadních vod:
 - ZmÏnou Ë. 2 nejsou dotËeny ploöné meliorace - drenáûe.
 - Stávající závlahové ¯ady nejsou dotËeny.
 - P¯i vymezování stavebních pozemk˘ musí b˝t splnÏn poûadavek na vsakování deöùov˝ch vod nebo  
 jejich zadrûení na pozemku p¯ed jejich svedením do oddílné deöùové kanalizace vycházející z   
 platn˝ch provádÏcích p¯edpis˘ ( §20 odst. 5 (resp. §21) vyhláöky 501/2006). V detailu bude rozvoj sítÏ  
 ¯eöen projektovou  dokumentací.

 ÿeöení likvidace splaökov˝ch odpadních vod a zásobování pitnou vodou u skupinov˝ch lokalit:
 Lokalita Z2-4 byla jiû d¯íve zahrnuta do ÚPO Kounice (R05). Lokalita bude provÏ¯ena územní studií. 
Odkanalizování rozvojov˝ch lokalit v území ¯eöeném zmÏnou územního plánu bude zajiötÏno vybudováním nov˝ch 
úsek˘ potrubních vedení kanalizaËní sítÏ (oddílná splaöková) a bude rozöí¯ená rozvodná vodovodní síù. V detailu bude 
rozvoj sítÏ ¯eöen projektovou  dokumentací. 
 Posouzení kapacity Ëistírny odpadních vod (»OV) Kounice: V roce 2003 byla nav˝öena kapacita »OV  
Kounice .... 1500 EO. Dnes je na »OV Kounice napojeno cca1150 obyvatel. Dalöí v˝hledové napojení je moûné aû do 
celkové kapacity »OV.   

 Zásobování poûární vodou:
 Územním plánem navrûená koncepce zásobování poûární vodou není zmÏnou Ë. 2 ÚPO dotËena, tzn.:  
 Pot¯eba poûární vody bude nadále kryta moûn˝mi odbÏry z poûární nádrûe na SZ okraji obce a 
z hydrant˘ osazen˝ch na rozvodné siti ve¯ejného vodovodu. Ve¯ejná vodovodní síù (vËetnÏ hydrant˘)   
bude rozvinuta i zastaviteln˝ch ploch. 
 Pro plochy ¯eöené zmÏnou bude zajiötÏna pot¯eba poûární vody v souladu se zák. Ë.133/1985 Sb., ve znÏní 
pozdÏjöích p¯edpis˘. Zdroje poûární vody musí splÚovat normativní poûadavky. 

 Nouzové zásobování pitnou a uûitkovou vodou:
 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajiöùováno dopravou pitné vody v†mnoûství maximálnÏ 
15†l/den◊obyvatele cisternami z vodních zdroj˘ k tomu urËen˝ch. Zásobení pitnou vodou bude doplÚováno balenou 
vodou.
 Nouzové zásobování uûitkovou vodou bude zajiöùováno z†vodovodu pro ve¯ejnou pot¯ebu, z†obecních studní, 
z†domovních studní. P¯i vyuûívání zdroj˘ pro zásobení uûitkovou vodou se bude postupovat podle pokyn˘ územnÏ 
p¯ísluöného hygienika.

 Zásobování energiemi:
 Lokality budou napojeny na stávající vedení NN en. sítÏ. 
 Pro lokalitu s hromadnou v˝stavbou Z2-4 je závazné ponechat, v rámci ¯eöení územní studií  a ve smyslu 
stávajícího ÚP, rezervu pro umístÏní nové trafostanice.

 Ochranná pásma vedení technické infrastruktury:
 ZmÏna Ë. 2 respektuje stávající za¯ízení technické infrastruktury, vËetnÏ p¯ísluön˝ch ochrann˝ch pásem. Toto je 
uvedeno v závazn˝ch regulativech pro jednotlivé plochy. Nová za¯ízení technické infrastruktury nejsou zmÏnou 
navrhována. 

 Ve¯ejná infrastruktura – nakládání s odpady
 ZmÏnou Ë. 2 územního plánu je zachována koncepce stávajícího systému odpadového hospodá¯ství obce 
(odvoz mimo území obce). Skládka komunálního odpadu je mimo území obce a není zmÏnou navrûena. 
 P¯i likvidaci p¯ípadnÏ vznikl˝ch odpad˘ budou tyto likvidovány v†souladu s†platnou legislativou v†odpadovém 
hospodá¯ství, zejména v†souladu se zákonem Ë. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘. 

 Ve¯ejná infrastruktura – obËanské vybavení 
 Stávající obËanské vybavení ve smyslu ustanovení § 2, odst. 1, písm. k) bodu 3 stavebního zákona z˘stane 
zmÏnou respektováno.  
 ZmÏnou Z2-1 je navrûena plocha obËanského vybavení na obecním pozemku 22/1 (pro úËely rozöí¯ení - 
p¯ístavby základní ökoly Kounice). V platném ÚP vymezeno jako sportovní plocha. Návrh regulativ˘ umoûní plochu vyuûít 
i pro sportovní úËely.

 V˝roba, hospodá¯ství
 ZemÏdÏlská a v˝robní Ëinnost a plochy jsou stabilizovány - zmÏnou Ë. 2 nejsou navrhovány nové plochy pro  
tuto Ëinnost.
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 Rekreace 
 ZmÏnou Ë. 2 nejsou navrhovány nové plochy rekreace (hromadné Ëi individuální).
 
 Ve¯ejná prostranství
 ZmÏnou Ë. 2 jsou samostatnÏ vymezeny nové plochy ve¯ejn˝ch prostranství - a to ve¯ejná zeleÚ v rámci Z2-7 a 
místní komunikace v rámci zmÏny Z2-2. Pozemky ve¯ejn˝ch prostranství budou rovnÏû  navrhovány v rámci územní 
studie v p¯ípadÏ zmÏny Z2-4. 
 Pro novÏ vymezované pozemky ve¯ejného prostranství jsou dány tyto poûadavky (ve smyslu vyhláöky §22 
vyhláöky 501/2006 Sb.): Nejmenöí öí¯ka ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující 
pozemek bytového domu, je 12 m. P¯i jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 10,5 m. Nejmenöí öí¯ka 
ve¯ejného prostranství, jehoû souËástí je pozemní komunikace zp¯ístupÚující pozemek rodinného domu, je 8 m. P¯i 
jednosmÏrném provozu lze tuto öí¯ku sníûit aû na 6,5 m. SouËástí tÏchto ve¯ejn˝ch prostranství je nejménÏ jeden pruh 
vyhrazen˝ pro pÏöí v minimální öí¯ce 2 m umoûÚující bezbariérové uûívání.
 Pro kaûdé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, obËanského vybavení anebo smíöené obytné se 
vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha ve¯ejného prostranství o v˝mÏ¯e nejménÏ 1 000 m2; do této 
v˝mÏry se nezapoËítávají pozemní komunikace - podmínka se t˝ká lokality Z2-4. 
 U zmÏny Z2/5 byl provÏ¯en poûadavek na ponechání öí¯ky zbylého ve¯ejného prostranství vËetnÏ komunikace  
8 m (§ 22 vyhláöky Ë. 501/2006 Sb.).

 g.6) Zd˘vodnÏní ¯eöení zmÏny Ë. 2 - zájmy obrany státu, poûadavky civilní a poûární ochrany

 Poûadavky obrany státu
 Zájmy obrany státu nejsou zmÏnou Ë. 2 ÚPO Kounice dotËeny (v ¯eöeném území nenacházejí objekty ani jiná 
za¯ízení MO »R) .

 Poûadavky civilní a poûární ochrany
 ZmÏnou není mÏnÏna koncepce poûární a civilní ochrany.
 V ¯eöeném území zmÏn nejsou speciální poûadavky na zabezpeËení ochrany obyvatel a poûární ochrany. 
V platném ÚPO Kounice byla zpracována p¯íloha CO (ochrana obyvatel) ve smyslu p¯ílohy Ë. 2 vyhl. Ë. 135/2001 Sb. 
Doloûka civilní ochrany a poûární ochrany byla v dokumentaci zpracována v rozsahu odpovídajícímu platn˝m
právním p¯edpis˘m mimo jiné v souladu s § 29 odst. 1 písmeno h) a k) zákona Ë. 133/1985 Sb., o poûární ochranÏ, ve 
znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘, § 20 vyhláöky Ë. 380/2002 Sb., k p¯ípravÏ a provádÏní úkol˘ ochrany obyvatelstva, § 15 odst. 
2 písmeno c) zákona Ë. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘, ve znÏní 
pozdÏjöích p¯edpis˘ a § 23 odst. 1 písmeno a) zákona Ë. 240/2000 Sb., o krizovém ¯ízení a o zmÏnÏ nÏkter˝ch zákon˘ 
(krizov˝ zákon), ve znÏní pozdÏjöích p¯edpis˘ a z˘stávají platné i pro soubor zmÏn Ë. 2 ÚPO Kounice.

 g.7) Zd˘vodnÏní ¯eöení zmÏny Ë. 2 - ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, opat¯ení, asanace
 V rámci zmÏny Ë.2 územního plánu mÏstyse Kounice nejsou navrûeny nové ve¯ejnÏ prospÏöné stavby, Ëi 
ve¯ejnÏ prospÏöná opat¯ení, která budou d˘leûitá z hlediska dalöího rozvoje obce. 
 AsanaËní zásahy v ¯eöeném území nejsou navrhovány.

h) Vyhodnocení vliv˘ na udrûiteln˝ rozvoj území (stanovisko k vyhodnocení vliv˘ na éP)
 ZmÏnou Ë. 2 územního plánu nejsou navrhována ûádná opat¯ení a zámÏry vyûadující posuzování vliv˘ na 
ûivotní prost¯edí dle zákona Ë. 93/2004 Sb., v platném znÏní. Dle stanoviska Krajského ú¯adu St¯edoËeského kraje, 
odboru ûivotního prost¯edí a zemÏdÏlství k návrhu zadání zmÏny Ë. 2 ÚPO mÏstyse Kounice není nutno posuzovat 
zmÏnu z hlediska vliv˘ na ûivotní prost¯edí podle §10i zákona Ë. 100/2001 Sb., o posuzování vliv˘ na ûivotní prost¯edí, ve 
znÏní zákona Ë. 93/2004 Sb.

i) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na zemÏdÏlsk˝ p˘dní fond a na  
 pozemky urËené k plnÏní funkcí lesa

 e.1) Vöeobecné údaje o zemÏdÏlském p˘dním fondu v ¯eöeném území

 Charakteristika klimatick˝ch podmínek
 kód 2  symbol regionu     T 2
  oznaËení regionu     tepl˝, mírnÏ such˝
  suma teplot nad 10°C    2600 - 2800
  pravdÏpodobnost such˝ch vegetaËních období  20 - 30
  vláhová jistota     2 - 4
  pr˘m. roËní teplota °C    8 - 9
  roËní úhrn sráûek (mm)    500 - 600

 Charakteristika p˘d v ¯eöeném území
 P¯ehled BPEJ zastoupen˝ch v ¯eöeném území s navrûen˝m záborem:
 2.01.00 2.61.00
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 Hlavní p˘dní jednotka (HPJ):
01† »ernozemÏ modální, ËernozemÏ karbonátové, na spraöích nebo karpatském flyöi, p˘dy st¯ednÏ tÏûké, bez  
 skeletu, velmi hluboké, p¯eváûnÏ s p¯ízniv˝m vodním reûimem
61 »ernice pelické i Ëernice pelické karbonátové na nivních uloûeninách, spraöov˝ch hlínách, spraöích, jílech i  
 slínech, tÏûké i velmi tÏûké, bez skeletu, sklon k p¯evlhËení

 KombinaËní Ëíslo:
00  rovina s moûností vzniku ploöné vodní eroze - vöesmÏrná expozice - bez skeletu aû slabÏ skeletovité -  
 hluboké aû st¯ednÏ hluboké

 Ochrana ZPF
 Pro jednotlivé BPEJ v ¯eöeném území je uveden stupeÚ p¯ednosti v ochranÏ dle vyhláöky Ë. 48/2011 Sb.:
 BPEJ I. t¯ídy ochrany:  2.01.00
 BPEJ II. t¯ídy ochrany: 2.01.12  2.61.00

 Ceny ZPF 
 Vyhláöka Ë. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s p¯i¯azen˝mi pr˘mÏrn˝mi základními 
cenami zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘ odvozen˝mi z BPEJ uvádí pro ¯eöené území tyto hodnoty:
 k. ú. Kounice ....   11,42 KË/m2.

 Eroze
 viz. kap. ad e4). Katastrální území Kounice spadá pod stanovené zranitelné oblasti. 
ve smyslu Na¯ízení vlády ze dne 3. b¯ezna 2003 o stanovení zraniteln˝ch oblastí a o pouûívání a skladování hnojiv a 
statkov˝ch hnojiv, st¯ídání plodin a provádÏní protierozních opat¯ení v tÏchto oblastech.   

    
 Investice do p˘dy
 V ¯eöeném území zmÏn nejsou provedeny ploöné meliorace (drenáûe). 

 e.2) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na ZPF
 Pro lokality v ¯eöeném území je provedeno zd˘vodnÏní a vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ 
navrhovaného ¯eöení na ZPF v souladu se zákonem Ë. 334/1992 Sb., o ochranÏ zemÏdÏlského p˘dního fondu, v platném 
znÏní a vyhláöky MéP Ë. 13/1994 Sb. ve znÏní pozdÏjöích úprav, kter˝mi se upravují nÏkteré podrobnosti ochrany ZPF.
 Návrhem ¯eöení není naruöena síù úËelov˝ch komunikací zajiöùující obsluhu zemÏdÏlsk˝ch pozemk˘, je 
zachován p¯ístup k polní trati. 
 V následující tabulce jsou vyhodnoceny d˘sledky ¯eöení na ZPF pro zastavitelné plochy s nároky na zábory ZPF. 
Z2-2. P¯estavbové plochy jsou bez nárok˘ na zábory zemÏdÏlského p˘dního fondu. Pro lokalitu Z2-4 byl jiû d¯íve vydán 
souhlas se záborem ZPF (v ÚPO R05).

Zastavitelné plochy

oznaËení

Z2-2

celkem

celková 
plocha PUPFL ZPF BPEJ

stupeÚ 
p¯ednosti orná p˘da

zahrady a 
sady TTP

z toho 
plochy 

ploön˝ch 
meliorací 

funkËní 
vyuûití

v˝mÏra 
ZPF dle 

funkËníh
o vyuûití

zastavÏná 
plocha

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (odhad v 
ha)

0,8 - 0,8 2.01.00;2.
61.00

1;2 0,8 - - - DP 0,8 -

0,8000 - 0,8000 - - 0,8000 - 0 - - 0,8 0,0000

Pozn.: Zkratky pro funkËní vyuûití ploch: 
Br - území bydlení - rodinné domy (Br); DP - dopravní plochy a komunikace.

 ZámÏr se tedy dot˝ká celkem 0,8  ha nejkvalitnÏjöích p˘d.  V†rámci obytné v˝stavby se nejedná o úbytek p˘dy 
v†pravém slova smyslu, protoûe p¯eváûná Ëást pozemku bude slouûit jako zahrada p¯i bytové v˝stavbÏ. 
Územní a technická p¯íprava staveb bude v navazujících dokumentací ¯ízena tak, aby negativní vlivy na p¯írodní prost¯edí 
a krajinu byly minimalizovány na nezbytnÏ nutn˝ rozsah (velikost parcely, zastavÏnost nov˝ch parcel 25-30 % vËetnÏ 
zpevnÏn˝ch ploch, vytvo¯ení p¯echodové zóny mezi volnou krajinou a venkovskou zástavbou).

 e.3) Vyhodnocení p¯edpokládan˝ch d˘sledk˘ navrhovaného ¯eöení na pozemky urËené k plnÏní funkcí 
lesa
 Lesy se v ¯eöeném území zmÏn ÚPO Kounice nevyskytují a nejsou navrhovány.
 Dle §14, odst. 2, zákona Ë. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znÏní, je t¯eba souhlas orgánu státní správy les˘ 
i k dotËení pozemk˘ do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Do této hranice území zmÏn ÚPO Kounice nezasahuje.
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j) Rozhodnutí o námitkách a jejich od˘vodnÏní
 Po¯izovatel ve spolupráci s†urËen˝m zastupitelem, pí. Miroslavou Sochorovou v†souladu s†ustanovením § 53 
zákona Ë. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ¯ádu (stavební zákon), vyhodnotil v˝sledky projednání 
návrhu zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách uplatnÏn˝ch k návrhu zmÏny Ë. 2 ÚPO 
Kounice následovnÏ: 

- Námitka proti zmÏnÏ Ë. 2 ÚPO Kounice (konkrétnÏ proti dílËí zmÏnÏ Ë. Z2/6): 
 Ing. Vít Suchan, Kounická zeleÚ  o. s., Kounice 463, 289 15

1) Námitka proti zmÏnÏ z†d˘vodu ochrany ve¯ejné zelenÏ – Ing. Vít Suchan uvádí, ûe „ve¯ejná zeleÚ poûívá  
 zvláötní ochrany a zájmu pro svoji nezamÏnitelnou roli a jako taková by mÏla b˝t zachována, chránÏna a  
 pat¯iËnÏ udrûována a vyuûívána k†úËelu, ke kterému byla urËena. Zachování ve¯ejné zelenÏ je nad¯azenÏjöí  
 zájmu v˝stavby jednoho RD. V†tomto p¯ípadÏ obzvláötÏ, protoûe zmÏnou ve¯ejné zelenÏ na plochu bydlení by  
 se plocha ve¯ejné zelenÏ zmenöila na polovinu. Zruöení ve¯ejné zelenÏ je opodstatnÏno pouze ve v˝jimeËn˝ch 
 a opodstatnÏn˝ch p¯ípadech, coû jistÏ není tento p¯ípad. Ve¯ejná zeleÚ (respektive h¯iötÏ) by mÏla p¯edevöím,  
 ale nejenom, slouûit obyvatel˘m p¯ilehlé v˝stavby. Hlavní d˘vod nevyuûívání je nezájem obce o dobudování,  
 údrûbu a rozvoj p¯edmÏtné plochy.“
2) Námitka proti navrhované zmÏnÏ na stavební parcelu – Ing. Vít Suchan uvádí, ûe „pro zmÏnu ve¯ejné zelenÏ  
 za stavební parcelu není d˘vod. Stávající územní plán, vËetnÏ první zmÏny územnímu plánu mÏstyse Kounice  
 pamatuje na rozvoj obce a vyËlenil dostateËné plochy pro stavby rodinn˝ch dom˘, jako nap¯íklad rozvojová  
 lokalita R05 pro 24 RD, plochu pro cca 60 RD dle zmÏny Ë. 1 ÚP, nebo rozvojová lokalita V02, která je urËená  
 pro dalöí rodinné domy. I v†blízkém okolí jsou nezastavÏné pozemky, které jsou urËené pro bytovou v˝stavbu  
 (rodinn˝ d˘m). Z†uveden˝ch podklad˘ je z¯ejmé, ûe obec nepot¯ebuje dalöí stavební parcelu, jelikoû  
 p¯íleûitostí pro v˝stavbu RD je v†obci dostatek.“  
3) Námitka proti návrhu smÏny za náhradní plochu ve¯ejné zelenÏ – Ing. Vít Suchan uvádí, ûe „Stávající ve¯ejná  
 zeleÚ je v†centru zastavÏné Ëásti a je p¯irozenÏ p¯edurËena svou centrální polohou, aby slouûila jako místo  
 setkání obyvatel v†urËené oblasti. Vznik jakékoli dalöí plochy ve¯ejné zelenÏ „v kontaktu“ s†lokalitou je v˝hodné 
 pro vöechny obËany Kounic, ale nenahradí stávající prostor.“
4) Námitka – ostatní d˘vody – Ing. Vít Suchan uvádí, ûe „Vlastníci p¯ilehl˝ch parcel se jistÏ p¯i po¯ízení své  
 nemovitosti uvÏdomovali d˘leûitou polohu sv˝ch pozemk˘ v†sousedství ve¯ejné zelenÏ. S†tímto zámÏrem si ji  
 i po¯ídili. ZmÏna v†uûívání pozemku jim z†jejich pohledu p¯inese zhoröení kvality bydlení. V†souËasné dobÏ  
 není lokalita „K Vinici“ zcela dobudována. ÿada rodinn˝ch dom˘ je ve fázi v˝stavby, na nÏkter˝ch parcelách se  
 s†v˝stavbou jeötÏ nezaËalo. Proto v†zájmovém území m˘ûe dojít k†pocitu, ûe zelenÏ – volné plochy je  
 dostatek. V†blízké budoucnosti, po zastavÏní vöech stavebních parcel, bude jedin˝m voln˝m prostranstvím  
 v†této lokalitÏ právÏ pouze ve¯ejná zeleÚ, o ploöe cca 1500m2. Pot¯eba ve¯ejné zelenÏ, jediné volné plochy  
 k†ve¯ejnému vyuûití, bude po dobudování o to více z¯ejmá. Zmenöením plochy na polovinu by znamenal  
 radikální úbytek ve¯ejné zelenÏ. Plochy náhradní ve¯ejné zelenÏ, m˘ûe b˝t pouze slibem, pozlátkem  
 navrhovatel˘ zmÏny ÚP. A je velice pravdÏpodobné, ûe stejnÏ jako v†p¯ípadÏ stávající ve¯ejné zelenÏ v†lokalitÏ  
 „K Vinici“, nebude zámÏr realizován a zbudou pouze plány a sliby nesplnÏn˝ch p¯ání. Moûná, ûe k†zámÏru  
 zmÏny funkËního vyuûití dospÏli navrhovatelé p¯i pocitu dostatku zelenÏ v†okolí. Nutné ale rozliöit zeleÚ (ve  
 smyslu zeleÚ na zahradÏ jednotliv˝ch parcel) a ve¯ejnou zeleÚ. Nejsem si zcela jist, ûe vöichni navrhovatelé  
 dokázali rozliöit tyto dva pojmy“. 

ZávÏrem Ing. Vít Suchan uvádí, ûe „z v˝öe uveden˝ch námitek 1-4 vypl˝vá, ûe pot¯eba zmÏny ÚP dle navrhovatele je zcela 
nepot¯ebná, jelikoû moûností k†v˝stavbÏ RD je ve stávajících, p¯ípadnÏ nov˝ch lokalitách dostatek (viz mnoûství jeötÏ 
nezastavÏn˝ch parcel a p¯ipravované projekty). ZmÏna ÚP je i proti zájmu obyvatel v†dotËené lokalitÏ. P¯ípadnou 
zmÏnou by doölo k†omezení moûnosti vyuûívat ve¯ejnou zeleÚ pro obyvatele z¯ízenou podle územního rozhodnutí Ë.j. SÚ 
2374/02/Ma z†roku 2002 a potvrzenou Územním plánem z†roku 2005. Jedin˝m d˘vodem zmÏny je zajiötÏní p¯íjmu pro 
obce z†prodeje nemovitosti. To ale nem˘ûe b˝t dostateËn˝m d˘vodem ke zmÏnÏ funkËního vyuûití tak d˘leûité plochy. 
Naopak obec by mÏla dostat svému závazku ze smluv (nap¯. smlouva Ë. 19-04-02 ze dne 6.3.2003) uzav¯en˝ch mezi 
obcí a budoucími vlastníky o zbudování technické infrastruktury. Obec by dobudováním a údrûbou zmínÏného pozemku 
mÏla umoûnit vyuûití pozemku pro obËany z†blízkého i vzdálenÏjöího okolí“.  

- Návrh ¯eöení:
 Námitka byla zamítnuta ve vöech jejích Ëástech.

  Od˘vodnÏní:
1) DílËí zmÏna Z2/6, která je p¯edmÏtem zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice ¯eöí zmÏnu Ëásti pozemku parc. Ë. 1104/213  
 v†k. ú. Kounice (v lokalitÏ Vinice I) z†plochy ve¯ejné zelenÏ na plochu bydlení. Pro lokalitu Vinice I vËetnÏ  
 pozemku parc. Ë. 1104/213 v†k. ú. Kounice bylo vydáno územní rozhodnutí Ë.j. SÚ 2374/02/Ma v†roce 2002,  
 které je stále platné, a které bylo p¯i zpracování ÚPO Kounice plnÏ za respektováno, lokalita byla v†ÚPO  
 Kounice oznaËena jako rozvojová lokalita R01 a pozemek parc. Ë. 1104/213 za¯azen do ve¯ejnÏ prospÏön˝ch  
 staveb (VPS). Toto územní rozhodnutí ¯eöí lokalitu jako celek, tedy celkové urbanistické ¯eöení (technická a  
 dopravní infrastruktura, parcelace, ve¯ejná zeleÚ, ostatní plochy, pÏöí cesty atd.), které je podloûeno  
 zpracovanou projektovou dokumentací. Vzhledem k†faktu, ûe v˝öe uvedené územní rozhodnutí je stále platné, 
 bylo nutné zmÏnu ploöného vyuûití podmínit zmÏnou tohoto platného územního rozhodnutí.  
 V†od˘vodnÏní zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice v†kapitole b. 2) g je tak u plochy Z2-6 uvedeno „Podmínkou  
 zastavitelnosti je vydání rozhodnutí o zmÏnÏ územního rozhodnutí, které bylo pro rozvojovou lokalitu R01, na 
 kterém se plocha nachází, vydáno. ZároveÚ musí b˝t realizována náhradní ve¯ejná zeleÚ v†ploöe Z2-7“. P¯i  
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 zmÏnÏ územního rozhodnutí Ë. j. SÚ 2374/02Ma, které m˘ûe b˝t mÏnÏno aû po vydání zmÏny Ë. 2 ÚPO  
 Kounice, musí b˝t tedy, kromÏ jiného, stanovena podmínka = zahrnutí Ëásti pozemku 1104/1 v†k. ú. Kounice  
 jako plochy ve¯ejné zelenÏ pro volnoËasové aktivity (nauËná stezka, cyklotrasa, posezení) poblíû vodoteËe  
 v†kontaktu s†lokalitou R01, avöak bez naruöení kontaktního lokálního biokoridoru, tak jak je uvedeno v†dílËí  
 zmÏnÏ Z2-7, která je rovnÏû p¯edmÏtem zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice. Touto podmínkou, kdy dochází k†náhradÏ  
 ve¯ejné zelenÏ v†lokalitÏ R01, tedy k†náhradÏ ve¯ejné zelenÏ lokalitou Z2-7 za budoucí moûnou plochu bydlení 
 Z2-6, nedojde ke zmenöení ve¯ejné zelenÏ v†lokalitÏ R01. 
2) ÚPO Kounice zahrnuje skuteËnÏ nÏkolik rozvojov˝ch ploch bydlení, které jsou primárnÏ urËeny pro v˝stavbu  
 rodinn˝ch dom˘ (rozvojové lokality R16, R05, Z1/2, Z1/3 a rezervní plochu bydlení V02). DílËí zmÏnou Z2/6  
 se vöak neza¯azuje nová rozvojová lokalita bydlení, jedná se o lokalitu jiû stanovenou územním rozhodnutím  
 Ë.j. SÚ 2374/02/Ma, kde je moûné zmÏnit ploöné vyuûití pouze po zmÏnÏ územního rozhodnutí viz  
 od˘vodnÏní námitky 1).
3) P¯edmÏtná ve¯ejná zeleÚ (podmínÏnÏ p¯ípustné bydlení dle dílËí zmÏny Ë. Z2/6) je sice v†centru rozvojové  
 lokality R01 (nikoli vöak v†centru obce obecnÏ), je vöak ËistÏ subjektivním názorem, zda svou polohou musí  
 slouûit jako setkávání obyvatel, nelze ani p¯edjímat, ûe p¯irozenÏ tak nebude p¯edurËeno její náhradní ¯eöení,  
 tedy ve¯ejná zeleÚ v†ploöe Z2-7. 
4) Vlastníci p¯ilehl˝ch parcel si své pozemky kupovali z†nÏkolika d˘vod˘, kdy jedním z†mnoha mohla b˝t i  
 blízkost ve¯ejné zelenÏ (h¯iötÏ), tak jak to bylo a je uvedeno v†platném územním rozhodnutí Ë. j. SÚ  
 2374/02/Ma. Budou-li mít tito vlastníci pocit, ûe jim zmÏna ve¯ejné zelenÏ na bydlení p¯inese zhoröení  
 bydlení, mohou uplatnit své námitky p¯i zmÏnÏ územního rozhodnutí. Dále viz od˘vodnÏní námitky 1). 
5) Smluvní závazky mezi obcí a vlastníky pozemk˘ nejsou p¯edmÏtem ¯eöení v†územním plánu. Územní plán  
 obce Kounice nestanovuje ani termín vybudování ve¯ejné zelenÏ, to vöe je p¯edmÏtem vydaného územního  
 rozhodnutí Ë. j. SÚ 2374/02/Ma. Prodané pozemky v†lokalitÏ Vinice I (rozvojové lokalitÏ R01), a jejich stavební 
 zámÏry na nich, provedené i neprovedené, jak bylo uvedeno v†grafické Ëásti námitky, jsou opÏt p¯edmÏtem  
 vydaného územního rozhodnutí Ë. j. SÚ 2374/02/Ma, respektive musí b˝t v†souladu s†tímto vydan˝m  
 územním rozhodnutím a tedy i územním plánem obce Kounice. K†tomu MÏÚ Sadská, Odbor v˝stavby,  
 územního plánování a ûivotního prost¯edí, Palackého námÏstí 1, 289 12 Sadská (tedy obecn˝ stavební ú¯ad  
 dle §13 stavebního zákona) uvádí: 
. p. p. Ë.1104/251 oddÏlen z pozemku p. Ë.1104/213 a prodán, stavební ú¯ad ned˘slednou kontrolou územního  
 plánu povolil stavbu a oplocení se souhlasem MÏstyse Kounice
. p. p. Ë.1104/223 oddÏlen z p. p. Ë.1104/213 a prodán, ûádné stavby nebyly povoleny
. p. p. Ë.1104/73 je soukrom˝ pozemek urËen˝ k v˝stavbÏ, na Ëásti je územním plánem navrûena komunikace,  
 nebyla realizována, ve v˝rokové Ëásti ÚR nebyl jako p¯ístup do lokality uveden
. p. p. Ë.1104/76 je místní komunikace, po které je z jiûní strany p¯ístup do lokality, jak bylo stanoveno v ÚR
. p. p. Ë.1101/3 p¯ístup do lokality ze severní strany dle územního plánu 
. p. p. Ë.1104/238 oddÏlen z p. p. Ë.1104/1 a prodán, nebyly povoleny ûádné stavby, ne¯eöilo ÚR
. p. p. Ë.1104/213 je místní komunikace propojení "k lesu" obec nedokonËila.
          
Návrh usnesení:
Rozhodnutí o námitkách uplatnÏn˝ch ke zmÏnÏ Ë. 2 ÚPO Kounice
(schváleno usnesením zastupitelstva mÏstyse Kounice Ë.13 ze dne 5.9.2012)

Zastupitelstvo mÏstyse 
I. Schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatnÏn˝ch ke zmÏnÏ Ë. 2 ÚPO Kounice dle p¯edloûeného návrhu  
 rozhodnutí o námitkách vËetnÏ jejich od˘vodnÏní.
II. Zamítá námitku ve vöech jejích Ëástech Ing. Víta Suchana (Kounická zeleÚ o. s., Kounice 463, 289 15) ve vÏci  
 nesouhlasu se zmÏnou ve¯ejné zelenÏ na plochu bydlení, dle dílËí zmÏny Z2/6, která je souËástí návrhu  
 zmÏny Ë. 2 ÚPO Kounice, protoûe neshledalo její opodstatnÏní.

k) Vyhodnocení p¯ipomínek
 P¯ipomínky nebyly podány.

----------------
PouËení:
Proti zmÏnÏ Ë. 2 ÚPO Kounice vydané formou opat¯ení obecné povahy nelze podat opravn˝ prost¯edek (§ 173 odst. 2 
zákona Ë. 500/2004 Sb., správní ¯ád). 

 

............................................................    ............................................................   
 
místostarosta mÏstyse Kounice          starostka mÏstyse Kounice
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