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II.1. POSTUP  PŘI  POŘÍZENÍ  ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Obec Perná má schválený „Územní plán Perná“ (dále jen „ÚP“)  ze dne ze dne 27.1.2011, v účinnosti dne 

11.2.2011 (Zpráva o uplatňování územního plánu 2016). Zpracovatelem Ing. 

Arch. Ivo Kabeláč – LandStudio. 

Část územního plánu – dopravní plochy pro R52 byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR 

ze dne 20. 4. 2011 pod spis. Zn: čj. 6 Ao 2/2011-27. 

 

Zastupitelstvo obce Perná na svém zasedání dne 20.9.2017 rozhodlo o pořízení Změny č. 1 ÚP a o zařazení 

jednotlivých dílčích změn a pověřilo zastupitele, starostu obce Karla Studénku, spoluprací s pořizovatelem 

a zpracovatelem územního plánu. 

 

Pořízení změny územního plánu zajišťuje Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí – 

úřad územního plánování. 

 

 

Projednání zadání: 

 

Návrh zadání změny ÚP byl vypracován v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  a  přílohy č. 6 vyhl. 

č. 500/2006 Sb.. 

Návrh zadání změny ÚP byl ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2) a § 55 stavebního zákona vystaven ve dnech 

od 8.3.2018 po dobu 30 dní na stránkách Města Mikulova: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-

urad/uzemni-plany-orp s odkazem na Obec Perná a dále na Městském úřadu Mikulov, odboru stavebního a 

životního prostředí, se sídlem v Mikulově, Náměstí 1, v kanceláři dveře č. 227 a v kanceláři Obecního úřadu 

Perná. 

 

Občané byli o vystavení návrhu Zadání informováni veřejnou vyhláškou na úřední desce a elektronické 

úřední desce MěÚ Mikulov a Obecního úřadu Perná.  

Návrh Zadání ÚP byl ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2) a § 55 stavebního zákona zaslán jednotlivým 

dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu opatřením ze dne 6. 3. 2018 s tím, aby dotčené 

orgány svá stanoviska sdělili písemnou formou do 30-ti dnů po obdržení návrhu zadání na adresu 

Městského úřadu Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. 

Návrh zadání byl po ukončení projednání pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu 

s ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona na základě uplatněných požadavků a podnětů upraven. 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí ve svém stanovisku ze dne  29.11.2016 pod 

č.j. JMK 160096/2016 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Pasohlávky na životní 

prostředí.  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Pálava 

(dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 

78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) po 

posouzení záměru dílčí změny územního plánu Perná zahrnuté do „změny č. 1 územního plánu Perná“ 

vydává ve smyslu § 45i odst. 1 ZOPK stanovisko:  

I.) Změny využití pozemků označených v příloze č. 1 tohoto stanoviska jako změny č. 1.01, 1.02, 1.03, 

1.04, 1.09, 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.19, 1.23 a 1.26 mohou mít významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

II.) Změny využití pozemků označených v příloze č. 2 tohoto stanoviska jako změny 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 

1.14, 1.15, 1.16,1.20, 1.22, 1.24 a 1.25 nemohou mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 

nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. 

  

http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp
http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp
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Zastupitelstvo obce Perná schválilo upravené zadání změny č.1 územního plánu Perná na svém zasedání 

dne 27.června 2018 usnesením č.9. 

 

Zpracování návrhu územního plánu:  

Návrh územního plánu zpracoval kolektiv pracovníků společnosti AR projekt, s.r.o., pod vedením Ing.arch. 

Milana Hučíka, č.autorizace 02 483. 

Hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí zpracovala firma LÖW a spol., s r.o., Brno, stejná firma 

zpracovala i Posouzení vlivu koncepce na soustavu Natura 2000, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o 

ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

 

Návrh změny ÚP Perná byl zpracován ve 2 alternativách označených „A“ a „B“. Zařazení jednotlivých 

změn do alternativa A či B bylo v průběhu hodnocení SEA a naturového posouzení upraveno tak, aby 

v alternativě „A“ zůstaly jen ty dílčí změny, které nemají žádný nebo mají nevýznamný vliv na ochranu 

přírody, krajiny a naturová území. Alternativa „B“ pak obsahovala všechny požadované změny, tj. ty, které 

jsou průchozí z hlediska SEA i Natura, ale i další změny, u nichž byl konstatován významný nepříznivý 

vliv. 

 

 

 

Projednání dle § 50 stavebního zákona - společné jednání o návrhu:  

 

Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování  

dle § 6 odst. 1) stavebního zákona, opatřením ze dne 8.7.2019 pod č.j.: MUMI 19025840, oznámil dotčeným 

orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím, oprávněným investorům a Obci Perná, pro které je změna 

ÚP pořizována, v souladu s ustanovením § § 55b odst. 1) a 2) stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že společné jednání o návrhu změny ÚP se koná 

dne 15.8.2019.  

 

V souladu s ustanovením § 50 odst. 3) stavebního zákona je Návrh Změny č. 1   ÚZEMNÍHO  PLÁNU   

PERNÁ, včetně dokumentace vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, (hodnocení: 

SEA, NATURA) zveřejněn v plném znění na adrese: http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/mestsky-

urad/uzemni-plany-orp s odkazem na obec Perná.  

 

Pořizovatel podle ustanovení § 50 odst. 2) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 172 odst. 1  

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval dotčené orgány, aby uplatnily svá 

stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohly sousední obce uplatnit své 

připomínky. Po tuto dobu pořizovatel umožní uvedeným orgánům nahlížet do návrhu územního plánu. 

Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska 

se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.  
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II.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ALTERNATIV „A“ A „B“ 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Perná byl v etapě pro společné jednání zpracován ve dvou 

alternativách. 

Alternativa „A“ – doporučená alternativa – obsahuje dílčí změny, které se po prověření, zejména 

vzhledem k výsledkům Hodnocení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivu koncepce 

na soustavu Natura 2000, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, ukázaly být akceptovatelné. Zařazení jednotlivých změn do alternativa A či B bylo v průběhu 

hodnocení SEA a naturového posouzení upraveno tak, aby v alternativě „A“ zůstaly jen ty dílčí změny, 

které nemají žádný nebo mají nevýznamný vliv na ochranu přírody, krajiny a naturová území. 

Alternativa „B“ pak obsahovala všechny požadované změny, tj. ty, které jsou průchozí z hlediska 

SEA i Natura, ale i další změny, u nichž byl konstatován významný nepříznivý vliv. 

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) vyplývá, že návrh Změny č. 1 ÚP Perná ve variantě 

A je akceptovatelný, při splnění stanovených podmínek a opatření. 

Z posouzení vlivu koncepce na soustavu Natura 2000 vyplývá, že vliv Změny č. 1 ÚP Perná na PO 

Pálava byl vyhodnocen jako mírně negativní ve variantě A a jako významně negativní ve variantě B. Na 

jiné lokality soustavy Natura 2000, včetně EVL Děvín a EVL Stolová hora se žádný vliv neočekává.  

Z hlediska předmětů ochrany a celistvosti PO Pálava byl ve variantě A vyhodnocen mírně negativní 

vliv u lokalit změn 1.01, 1.04, 1.17, 1.19, 1.29 a 1.31. Ve variantě B byl vyhodnocen mírně negativní vliv 

u lokalit změn 1.01, 1.04, 1.17, 1.19, 1.26, 1.29 a 1.31 a navíc významně negativní vliv u lokalit změn 1.02, 

1.03, 1.09, 1.11, 1.13 a 1.23. Hodnocená koncepce také přispívá ke zvyšování negativních kumulativních 

vlivů na soustavu Natura 2000, jehož míru lze v případě varianty B označit za významně negativní 

(nepřijatelný rozvoj zástavby na úkor cenných biotopů PO). 

 

K variantě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ustanovení § 10g a § 

10i zákona NESOUHLASNÉ STANOVISKO. K variantě „B“ měly připomínky a negativní 

stanoviska i další dotčené orgány (orgán ochrany ZPF, AOPK). 

 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 

16.12.2020 pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Všechny záměry, které byly obsaženy jen ve variantě 

„B“ a ne ve variantě „A“, byly proto z dalšího projednávání změny územního plánu vypuštěny. 

 

II.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA 

ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ  

II.3.1. Koordinace z hlediska širších vztahů v území 

Z hlediska širších vztahů vyplývají především požadavky vyplývající ze schválených Zásad 

územního rozvoje JMK viz. kapitola „SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD 

VYDANOU KRAJEM“.  

Všechny jiné požadavky vyplývající ze širších vztahů byly již zapracovány do ÚP. Nové další 

požadavky mimo výše uvedené nejsou známy.  

 

II.3.2. Soulad s ÚAP JMK a ÚAP ORP Mikulov 

V roce 2017 byly zpracovány Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 2015 - čtvrtá 

úplná aktualizace (USB, urbanistické středisko Brno, spol s.r.o.). V RURU bylo provedeno vyhodnocení 

vyváženosti územních podmínek pro udržitelný rozvoj území, bylo provedeno za jednotlivé pilíře 
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(environmentální, sociální a hospodářský) na základě hodnot výše uvedených indikátorů. Byl kladen důraz 

na to, aby se co nejvíce indikátorů shodovalo s jevy, jež jsou dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. sledovány v 

ÚAP.  

Z ÚAP JMK (2017) vyplývají pro změnu č. 1 ÚP Perná požadavky na rozvoj dopravní 

infrastruktury (D014, řešení nevyhovujícího spojení Brna s jižní částí kraje), které jsou respektovány a do 

změny č. 1 ÚP Perná zaneseny. Další požadavky byly komplexně řešeny a popřípadě zapracovány do 

platného ÚP Perná.  

Území obce je ohroženo větrnou erozí. Protierozní opatření jsou obsažena v platném ÚP Perná, 

beze změn. 

Nadregionální biocentrum NRBC 2013 je v ÚP Perná obsaženo. 

 

V roce 2020 byla zpracována V. úplná aktualizace územně analytických podkladů správního území 

ORP Mikulov (USB Brno). Ve Změně č. 1 ÚP Perná jsou zohledněny existence všech zákonných 

limitujících jevů v území, tak byly zjištěny v rámci ÚAP. 

 

Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Mikulov Řešení ve změně č. 1 ÚP Perná 

Pozitivní stránky 

• Do řešeného území zasahuje CHKO a PO  

Pálava, EVL Stolová hora, NPR Tabulová,  

Růžový vrch a Kočičí kámen, EVL Děvín, 

NPR  Děvín-Kotel-Soutěska.  

• Vysoký podíl území se zachovalou a 

rozmanitou  krajinou. 

Přírodní podmínky a limity jsou ve změně ÚP 

respektovány. 

• Vinařská turistika.  

 

Některé z dílčích změn ÚP jsou vyvolány zájmem o 

zlepšení podmínek pro vinařskou turistiku. 

• Nejvyšší podíl obyvatel zásobovaných 

plynem v rámci ORP Mikulov.  

• Ložiska zemního plynu a ropoplynná.  

• Územím prochází komunikace I/52.  

• Snadná dostupnost centra ORP.  

• Stabilní dodávka pitné vody.  

• Napojení obce na ČOV.  

• Plynofikace, stabilní dodávka elektrické 

energie 

Uvedené silné stránky jsou ve změně ÚP Perná 

zohledněny. 

Negativní stránky 

• V území se nachází ostatní sesuvy velkého 

rozsahu.  

• Stará zátěž.  

• Územní rozvoj je limitován ochranou ložisek 

nerostných surovin resp. bezpečnostními 

pásmy  kolem průzkumných a těžebních vrtů 

PZP plynu.  

• Střední až vysoké riziko výskytu radonu  z 

geologického podloží.  

• Nízká ekologická stabilita.  

• Nízký a dále se snižující podíl trvalých 

travních porostů v krajině a velmi nízký podíl 

lesů. 

Změna územního plánu zohledňuje limity využití 

území. 

 

 

 

 

 

 

Nízká ekologická stabilita je dána metodou jejího 

stanovení – ve skutečnosti je ekologická stabilita 

především východní poloviny k.ú. Perná vysoká 

(značný podíl území zaujímá CHKO Pálava a NRBC 

2013 Pálava). 

 

• Zvýšení počtu neobydlených bytů více než 3x. Není řešitelná změnou územního plánu. 
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• Záporné migrační saldo a přirozený přírůstek 

za období 2016-2019 

Územní plán i změna ÚP vytváří územně technické 

podmínky pro další obytnou výstavbu a stabilizaci 

obyvatel. 

• Výrazné zvýšení podílu nezaměstnaných osob 

mezi roky 2018 a 2019 

Územní plán i změna ÚP vytváří územně technické 

podmínky pro zvýšení zaměstnanosti v sídle, 

vymezením dostatečného množství ploch pro 

podnikatelskou činnost. 

 

Zařazení obce dle kartogramu v r. 2020 do kategorie 2c, tj mezi obce se slabým ekologickým pilířem, ale 

příznivými podmínkami pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. 

 
 

Problémy k řešení v ÚPD obce: 

 

 Závady urbanistické:  

• plocha brownfield (vedle hřiště): dílčí změny č. 1.14, 1.07 a 1.08 řeší nové využití areálu 

brownfields.Problém je změnou územního plánu řešen. 

• vymezit zastavitelné plochy pro podnikání: několik dílčích změn řeší nové plochy pro 

podnikání. Požadavek je splněn. 

• chybějící návaznost ÚSES: návaznost ÚSES v rámci k.ú. Perná je řešena platným ÚP. chybějící 

návaznost z LBC 4 „Pod Hony“ jižním směrem do k.ú. Bavory by měla být řešena v sousedním 

kú. Dolní Dunajovice, kde jsou pro to vhodnější podmínky (náhrada interakčního prvku I142 

lokálním biokoridorem). Návaznost v k.ú. Bavory bude třeba řešit v novém ÚP Bavory, jehož 

zpracování se připravuje. 

 

Závady hygienické:  

• stará ekologická zátěž: řešení nebylo předmětem změny územního plánu. RURÚ pro ÚAP 2016 

eviduje staré zátěže a kontaminované plochy v k.ú. Perná v lokalitě za silnicí I/52, v ploše 

označené v územním plánu „TI“, v níž působí společnost RWE Gas Storage, s.r.o.- Jedná se o 
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stabilizovanou plochu PZP Dolní Dunajovice. Předmětem územního plánu není technické 

řešení likvidace této staré zátěže. 

 

Střety rozvojových záměrů s limity:  

• rozvojové záměry vyvolávají zábory ZPF I. a II. třídy ochrany: všechny záměry byly řádně 

vyhodnoceny a projednány s orgánem ochrany ZPF 

• konflikt rozvojového záměru s ochranou přírody: konflikty byly posouzeny zpracovatelem 

změny územního plánu (některé požadavky na změnu ÚP byly vyhodnoceny jako nevhodné a 

neakceptovatelné) i posuzovateli vlivu na soustavu Natura 2000 a na životní prostředí 

• rozvojový záměr v bezpečnostním pásmu plynovodu: s BP plynovodů kolidují koridory K-

DS04-A a související koridory (K-DS04-B, C), určené pro umístění dálnice D52 a související 

stavby a opatření. Bude řešeno v navazujícím řízení.  

 

Střety rozvojových záměrů navzájem  

• různé rozvojové záměry pro jednu plochu: jsou řešeny. 

 

II.3.3. Zhodnocení dříve zpracované a schválené ÚPD 

Podkladem pro zpracování změny č.1 územního plánu je „Územní plán Perná“ (dále jen „ÚP“)  

ze dne ze dne 27.1.2011, v účinnosti dne 11.2.2011. Zpracovatelem Ing. arch. Ivo Kabeláč – LandStudio. 

Část územního plánu – dopravní plochy pro R52 byly zrušeny rozsudkem Nejvyššího správního 

soudu ČR ze dne 20. 4. 2011 pod spis. Zn: čj. 6 Ao 2/2011-27. 

 

Platný územní plán Perná je základním koncepčním dokumentem řešícím rozvoj obce. Urbanistická 

koncepce založená tímto územním plánem zůstává nadále platná. Úkolem Změny č. 1 ÚP Perná byla, vedle 

prověření vymezení nových rozvojových ploch, i úprava grafické části územního plánu a podmínek využití 

ploch, směřující ke zjednodušení a zpřehlednění ÚP a jeho uvedení do souladu s aktuálním zněním 

stavebního zákona, souvisejících předpisů a metodiky zpracování územního plánů. 

 

II.3.4. Návaznosti a podněty pro územní plány okolních obcí 

• Dořešit návaznost ÚSES - chybějící návaznost z LBC 4 „Pod Hony“ jižním směrem do k.ú. Bavory by 

měla být řešena v sousedním k.ú. Dolní Dunajovice, kde jsou pro to vhodnější podmínky (náhrada 

interakčního prvku I142 lokálním biokoridorem). Návaznost v k.ú. Bavory bude zajištěna v novém ÚP 

Bavory, jehož zpracování probíhá. 

 

II.4. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR A S ÚPD 

VYDANOU KRAJEM  

II.4.1. Soulad s PUR 

Politika územního rozvoje České republiky, byla vydána vládou České republiky usnesením 

č. 929 ze dne 20.07.2009, ve znění aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR dne 15.4.2015 (dále 

jen PUR), ve znění aktualizace č. 2 a aktualizace č. 3 (obě aktualizace byly vládou projednány a schváleny 

2.září 2019) a ve znění aktualizace č. 5, která byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 

833. PUR konkretizuje úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech.  

 

Změna č. 1 ÚP Perná zohledňuje vybrané republikové priority územního plánování, zejména: 
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(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a zachovat ráz jedinečné urbanistické 

struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny.  

Vyhodnocení: Celková koncepce řešení návrhu změny ÚP Perná respektuje stávající hodnoty území 

a svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu rozvoji.  

Priorita je dodržena. 

 

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích 

zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky 

na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je 

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 

oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR. 

Vyhodnocení: Celková koncepce řešení návrhu změny ÚP Perná respektuje stávající hodnoty území 

a svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu rozvoji.  

Priorita je dodržena. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně 

konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně 

plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 

rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, 

lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní 

podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování 

ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných 

prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. 

V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové 

charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení: V řešeném území se nacházejí rozsáhlá chráněná území (NATURA 2000 – EVL Děvín, 

Ptačí oblast Pálava,  EVL Stolová hora, CHKO Pálava, NPR Tabulová, NPR Děvín-Kotel-Soutěska), čímž 

je do značné míry redukována možnost volného rozvoje území. Navržené rozvojové záměry zohledňují tyto 

přírodní limity. 

Priorita je dodržena. 

 

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj 

a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění 

dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve 

venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu 

všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi 

ve prospěch územního rozvoje.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní 

železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro 

spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože 

mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech. 

Vyhodnocení: V řešeném území jsou v souladu s požadavky PÚR a ZÚR řešeny požadavky na 

dopravní infrastrukturu. Změna ÚP vymezuje koridor dopravní infrastruktury K-DS04-A, pro umístění 
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dálnice D52. 

Změna územního plánu dále vymezuje koridor pro umístění technické infrastruktury, kanalizace 

z obce Bavory na ČOV Dolní Dunajovice. 

Priorita je dodržena. 

 

Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch 

technické infrastruktury vymezených v PÚR, k řešené změně územního plánu:  

• Obec Perná leží v území ORP Mikulov, které není součástí žádné celostátní rozvojové oblasti ani osy.  

• Obec Perná leží v území ORP Mikulov, které není součástí žádné specifické oblasti. Nebyly žádné 

požadavky na změnu ÚP.  

• Obec Perná leží v území ORP Mikulov, které leží v trase koridoru silnice R52 (nově D52). Na základě 

zpřesnění ZÚR kraje koridor D52 zasahuje do území obce Perná. Koridor je do změny ÚP Perná 

zapracován. 

• Obec Perná  leží v území ORP Mikulov, které neleží v trase žádného koridoru železničního, dopravy 

vodní, letecké, koridoru elektroenergetiky, koridoru plynárenského a koridoru pro dálkovody.  

• řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti, metropolitní rozvojové oblasti, rozvojové ose ani ve 

specifické oblasti vymezené v Politice územního rozvoje ČR. 

 

Schéma z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1: 

 

Rozvojové oblasti a rozvojové 

osy 

  

Doprava železniční 
Doprava silniční 

 

 

II.4.2. Soulad se ZÚR 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) byly vydány na 29. Zasedání 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konalo dne 5.10.2016, usnesením č. 2891/16/Z 29.  Zásady 

územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR) nabyly účinnosti 3.11.2016.   

ZÚR konkretizují republikové priority územního plánování na podmínky kraje, zpřesňují rozvojové 

oblasti a osy vymezené PÚR, národní koridory dopravní a technické infrastruktury a jejich průchod 

územím. ZÚR rovněž vymezují další plochy a koridory nadmístního významu a plochy a koridory 

územního systému ekologické stability 

ZÚR v území obce Perná řeší následující záměry:  

• nadregionální biocentrum NRBC 2013 Pálava  

• DS04 – D52 - Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/ Rakousko (koridor plochy dopravy)  

 

Výřez výkresu ploch a koridorů, včetně ÚSES: 
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Předmětem změny č. 1 ÚP Perná je prověření, zapracování a zpřesnění nadmístních záměrů 

obsažených v ZUR:  

 

• nadregionální biocentrum NRBC 2013 Pálava  

 

Bylo prověřeno, zda vymezení NRBC v územním plánu je v souladu s ZÚR JMK, s tímto 

výsledkem: poloha NRBC 2013 Pálava, vymezeného v platném ÚP Perná, v zásadě odpovídá biocentru 

vymezenému v ZÚR kraje. Drobné rozdíly – přesahy z plochy vymezené Zásadami územního rozvoje kraje 

– byly zesouladěny s nadřazenou dokumentací. Podrobněji viz kapitola KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ 

KRAJINY. 

 

 

• DS04 – D52 - Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/ Rakousko (koridor plochy dopravy)  

 

Část územního plánu – dopravní plochy pro R52, obsažená v ÚP Perná, byla zrušena rozsudkem 

Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 20. 4. 2011 pod spis. Zn: čj. 6 Ao 2/2011-27. ÚP Perná tedy 

neobsahuje koridor dopravy pro D52. 

Dílčí změnou č. 1.29 byl proto upřesněn koridor pro D52, pod označením K-DS04-A. Koridor je 

zpřesněn na katastrální mapu v proměnlivé šířce, převážně 200 m, s místním rozšířením v místě křižovatek 

a souvisejících staveb. Protože některé související stavby zasahují podle aktuální projektové dokumentace 

(„D52 5206 Perná-st.hranice ČR / Rakousko, 5206.4 Nové Mlýny-Bavory“, DÚR, HBH projekt, 11/2018) 

i mimo koridor vymezený v ZÚR kraje, byly pro tyto stavby (resp. jejich části přesahující koridor K-DS04-

A) ve změně ÚP Perná vymezeny samostatné koridory označené K-DS04-B, K-DS04-C, K-DS04-D, K-

T01, K-T02. Bylo postupováno podle metodického doporučení MMR „Vymezení koridorů veřejné 

dopravní a technické infrastruktury v územním plánu“. 

Koridor zpřesněný v ÚP Perná je určen jak pro stavbu hlavní – dálnici D52 – tak i pro stavby 

vedlejší (související), mimo jiné i pro tzv. „doprovodnou komunikaci“. 

 

V roce 2020 byly vydány Aktualizace č. 1 a 2 ZÚR JmK. Aktualizace č. 1 i č. 2 Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje byly vydány na 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje konaném 

dne 17.9.2020 a nabyly účinnosti dne 31.10.2020.  
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Tyto aktualizace neřeší na území Obce Perná žádné nové záměry. Změna územního plánu je s nimi 

v souladu. 

 

 

 

Soulad ÚP s prioritami územního plánování Jihomoravského kraje: Změna ÚP Perná je v souladu 

s následujícími prioritami Jihomoravského kraje:   

(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského 

kraje jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, 

poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.  

Prioritu naplňuje zejména dílčí změna č.1.29, která zpřesňuje koridor pro umístění dálnice D52, 

ale i další dílčí změny, které vytvářejí podmínky pro udržitelný rozvoj území. 

 

(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje 

území, zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek).  

Změna ÚP Perná řeší území obce komplexně, zapracovává do územního plánu celostátní a  krajské 

záměry a koordinuje územní rozvoj obce s okolními obcemi. 

 

(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 

dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 

Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s 

okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony.  

Prioritu naplňuje dílčí změna č. 1.29, který zpřesňuje koridor pro umístění dálnice D52. 

 

(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí 

charakteristické znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje.  

Prioritu naplňuje celková koncepce Změny č. 1 ÚP Perná. 

 

(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s 

ohledem na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci 

krajiny.  

Koncepce změny ÚP zohledňuje kvalitní zemědělskou půdu. Respektuje vymezený ÚSES. Priorita 

je splněna. 

 

Rozvojové oblasti a osy, centra osídlení:   

území Obce Perná není součástí žádné rozvojové oblasti. Řešené území leží v rozvojové ose N-OS2 

„Vídeňská“. 

Pro plánování a usměrňování územního 

rozvoje N-OS2 rozvojové osy Vídeňská se 

stanovují  

tyto požadavky na uspořádání a využití území 

a tyto úkoly pro územní plánování: 

a) Zohlednit výjimečnost kulturní krajiny 

Mikulovska (komponovaná barokní 

krajina, CHKO Pálava) při navrhování 

rozvojových záměrů. 

b) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj obcí 

s výraznou vazbou na dopravní osu (Brno 

–) Pohořelice – Mikulov (– Vídeň). 
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c) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj polohového potenciálu centra osídlení Mikulov k posílení 

regionální funkční komplexity (zejména obslužných a pracovních funkcí) při zohlednění 

přeshraničních vazeb. 

d) Vytvářet územní podmínky pro podporu demografického růstu. 

e) Podporovat rozvoj ekonomických aktivit především v plochách brownfields a plochách s vazbou na 

silnice nadřazené sítě a železnice. 

f) Podporovat realizaci dopravní infrastruktury:  

o dálnice D52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / Rakousko;  

o silnice I/40 Mikulov – Břeclav;  

o trať č. 246 Znojmo – Břeclav, optimalizace. 

 

Změna ÚP Perná zohledňuje v podmínkách využití ploch i podmínkách prostorového uspořádání území 

výjimečnost kulturní krajiny Mikulovska, vytváří územní podmínky pro rozvoj obce, pro podporu 

demografického růstu i ekonomických aktivit. Podporuje realizaci dálnice D52 – zpřesňuje koridor pro 

dálnici D52 pod označením K-DS04-A. Koridor je zpřesněn na katastrální mapu v šířce převážně 200 m, 

s místním rozšířením v místě křižovatek a souvisejících staveb. 

 

Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních 

hodnot území kraje: změna ÚP Perná respektuje následující požadavky na uspořádání území kraje 

a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné 

formy jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění.  

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

b) Podporovat obslužnost veřejnou infrastrukturou.  

 

Změna ÚP Perná řeší následující úkoly pro územní plánování: 

a) Vytvářet územní podmínky pro šetrné formy využívání území a zvyšování biodiverzity území.  

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, 

regionů lidové architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a území 

významných urbanistických hodnot.  

a) Vytvářet územní podmínky pro obsluhu území veřejnou infrastrukturou. 

 

Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 

dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury:  

H.1. Požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření 

ZÚR JMK stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti dotčených obcí při 

upřesňování a vymezování ploch a koridorů, uvedených v kap. D. textové části ZÚR JMK a zobrazených 

ve výkrese č. I.2. grafické části ZÚR JMK, v územně plánovací dokumentaci obcí. Jako úkol pro územní 

plánování ZÚR JMK ukládají územně koordinovat, upřesnit a vymezit příslušné plochy a koridory v 

územně plánovací dokumentaci těchto obcí: 

 

Obec 

Plochy a koridory 

Dopravní 

infrastruktura 

Technická 

infrastruktura 

Protipovodňová 

ochrana 
ÚSES 

Perná DS04   NRBC 2013 

 

Vyhodnocení souladu uvedených ploch a koridorů se změnou ÚP Perná – viz výše. 

Návaznost koridoru DS04 na území sousedních obcí: na území obce Horní Věstonice je návaznost 

řešena rozpracovanou Změnou č. 1 ÚP Horní Věstonice. Na území obce Bavory není v platném ÚPO 

Bavory koridor dopravní infrastruktury obsažen. Návaznost bude zajištěna v novém ÚP Bavory, jehož 

pořízení se připravuje (je zpracováno zadání). 

Návaznost kanalizace z obce Bavory na ČOV Dolní Dunajovice je zajištěna v nově pořizovaném ÚP 
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Bavory. V ÚP Dolní Dunajovice bude třeba ji zajistit. 

Návaznost ÚSES je v územních plánech řešena. 

 

H.2. Požadavky na územní vymezení a koordinaci cyklistických tras a stezek nadmístního významu 

ZÚR JMK stanovují požadavky na územní vymezení a koordinaci koridorů cyklistických tras  

a stezek nadmístního významu, evidovaných v kap. D.1.7. textové části ZÚR JMK, v územně  

plánovací dokumentaci dotčených obcí a to s ohledem na územně technické podmínky, prostupnost 

území pro nemotorovou dopravu a návaznost na související atraktivity takto: 

Obec Označení cyklistické  trasy a sítě 

Perná 0 

 

 

V kapitole I. ZÚR JMK jsou vymezeny plochy, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní 

studií. Obce Perné se dle platných ZÚR JMK týká požadavek na prověření území „Územní studií 

koridoru vedení 400 kV Sokolnice – hranice ČR / Rakousko“. Pro řešení ÚP Perná z této 

skutečnosti nevyplývají žádné konkrétní požadavky.   
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II.5. SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA 

S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A 

URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA 

OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 

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 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. 

Změna územního plánu vyjadřuje rovnováhu, kompromis mezi zájmy obce, stanovisky dotčených 

orgánů, vlastníků pozemků a staveb i sousedních obcí. Cílem je dosáhnout obecně prospěšného souladu 

veřejných a soukromých zájmů při harmonickém využití území. Vytváří podmínky pro zapracování 

nadmístních záměrů obsažených v ZÚR JMK. 

Koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj 

území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. Vymezuje územní systém 

ekologické stability. 

 

Předkládaná změna č. 1 ÚP Perná je v souladu s níže uvedenými cíli územního plánování dle § 18 

zákona č. 183/2006, části třetí, hlavy I: 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně 

prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský 

a hospodářský potenciál rozvoje. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 

pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 

zastavěného území. 

 

Předkládaná změna č. 1 ÚP Perná je v souladu s níže uvedenými úkoly územního plánování dle 

§ 19 zákona č. 183/2006, části třetí, hlavy I: 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv 

na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové 

uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných 

prostranství: úkol byl v ÚP splněn. Územní plán vymezuje plošné i prostorové regulativy, jejichž cílem je 

dosažení vysoké úrovně obytných, přírodních, urbanistických i architektonických hodnot. ÚP rovněž 

vymezuje veřejná prostranství, v souladu s ust. §7 vyhl.č. 501/2006 Sb. Viz kap. II.9.9. 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území: úkol byl 

v ÚP splněn. Územní plán řeší plošné i prostorové regulativy v celém území obce, a to jak pro plochy 
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stávající, tak i rozvojové. 

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj 

rekreace a cestovního ruchu: úkol byl v ÚP splněn. 

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných 

rozpočtů na změny v území: úkol byl v ÚP splněn. ÚP vytváří předpoklady pro hospodárné budování 

veřejné infrastruktury v rozvojových plochách 

 

II.6. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO 

PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 

Změna územního plánu je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů. V souladu s ustanovením § 43 stavebního zákona stanovuje mimo jiné  

• základní koncepci rozvoje území obce,  

• ochrany jeho hodnot,  

• koncepci jeho plošného a prostorového uspořádání,  

• koncepci uspořádání krajiny.  

Změna územního plánu dále: 

• aktualizuje vymezení zastavěného území,  

• Vymezuje plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně 

stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

• upřesňuje koncepci veřejné infrastruktury 

• vymezuje plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro 

územní rezervy 

• stanoví podmínky pro využití ploch a koridorů a podmínky pro ochranu ploch a koridorů 

územních rezerv 

• V podrobnostech území obce rozvíjí a zpřesňuje cíle a úkoly územního plánování. 

 

V souladu s § 158 stavebního zákona byla změna územního plánu zpracována osobou, která má 

oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 

V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je pořizovatelem Změny územního plánu ….. 

Městský úřad Mikulov, Úřad územního plánování, vykonávající územně plánovací činnost prostřednictvím 

úředníků splňujících kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti stanovené v § 24 odst. 

3, resp. 4 stavebního zákona. 

Změna územního plánu rovněž respektuje ostatní prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, 

především vyhl.č. 501/2006 Sb. 

Při projednávání jednotlivých fází Změny územního plánu bylo postupováno v souladu se 

stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

 

 

II.7. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A 

SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH 

PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ 
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ROZPORŮ 

Ochrana zvláštních zájmů 

 

Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:  

Koridor RR směrů - zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 

Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.  

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 50 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 

výstavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba omezena. 

V části koridoru RR směrů s atributem výšky 200 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní 

výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu). V případě kolize může být výstavba 

omezena.  

OP RLP – Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení 

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona Č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání.  

V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu). Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových 

staveb, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném 

území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících 

dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany 

je nutno respektovat.  

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v celém území 

řešeném předloženou územně plánovací dokumentací lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu všech 

výškových staveb nad 30 m nad terénem, stavby tvořící dominanty v terénu (např. rozhledny), výstavbu a 

změny VVN a VN, výstavbu a změny letišť všech druhů včetně zařízení z důvodu ochrany zájmů 

vojenského letectva a stavby dopravní infrastruktury z důvodu ochrany zájmů vojenské dopravy jen na 

základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. 

 
Civilní ochrana 

Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování, vyplývající z havarijních plánů a krizových 

plánů: 

a) ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní: území obce Perná není 

ohroženo zvláštní povodní.  

b) zóny havarijního plánování: Krajský úřad Jm kraje, Odbor životního prostředí, stanovil pro objekt 

podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice, Perná 329, provozovatele Innogy Gas Storage, s.r.o., 

Praha 10, zónu havarijního plánování. Činnost v ploše musí být v souladu s vnějším havarijním plánem 

pro objekt provozovatele. 

c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události: Ukrytí obyvatelstva je řešeno v platném ÚP s 

ohledem na potenciální zdroje ohrožení. ÚP požadavky naplňuje vytvořením technických a 

prostorových podmínek pro prostupnost území a umožnění činnosti HZS.  Improvizované úkryty (IÚ) 

se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavou radiací, 

kontaminací radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě 

nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně 

obyvatelstva využít stálých úkrytů. IÚ se navrhují v souladu s plánem ukrytí v dosažitelných 

vzdálenostech k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout stálé úkryty.  

IÚ se budují v mírové době k ochraně obyvatelstva v kterékoliv budově či objektu (sklepy i v patře) 

individuálně podle konkrétní situace v předem vybraných, optimálně vyhovujících prostorech, ve 



 

 
 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP Perná, změna č. 1 

Odůvodnění změny územního plánu 

Strana: 20 
 

 

vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů. Tyto prostory budou upravovány před 

účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních zdrojů fyzickými a 

právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců.  

Protiradiační úkryt, budovaný svépomocí (PRÚ-BS) je improvizovaným úkrytem (IÚ). 

Přehled stávajících PRŮ-BS je evidován samosprávou obce na obecním úřadě. Požadovaná kapacita 

je přibližně 1m2 na osobu. Lze doporučit, aby nově budované podsklepené objekty byly v zájmu 

majitelů domů řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám, kladeným na improvizované úkryty.  

 

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování: lze využít prostory v budově školy, případně penziony na 

území obce. 

 

e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci  

Umístění skladů materiálu CO a humanitární pomoci je řešeno dle vyhlášky č. 380/2000 Sb., § 17. 

Sklady prostředků CO v obcích nebudou zajišťovány (materiály CO byly celoplošně staženy). 

 

f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná územ a zastavitelná území obce. 

V obci nejsou skladovány nebezpečné látky, z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní plán, 

není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno. V případě výskytu takových látek v 

technologických procesech ve výrobních zónách je nutno tyto požadavky řešit ve stavebním řízení. Pro 

případné havarijní úložiště je nutno provést výběr dle povahy nebezpečných látek tak, aby nebyla 

dotčena obytná zóna obce (při respektování vlivu meteorologických podmínek), vodní zdroje, 

povrchové a podzemní vody. Organizační zabezpečení je nutno řešit v úrovni samosprávy, není 

řešitelné metodou ÚP.  

 

g) záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, 

vzniklé při mimořádné události.  Práce organizuje obecní samospráva. Přípravu určených pracovníků 

obce pro řešení úkolů ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech (MÚ) organizuje obecní úřad 

(OÚ) a Hasičský záchranný sbor (HZS) kraje. Při vzniku MÚ, jejíž rozsah je nad rámec možností obce, 

budou opatření zabezpečována z krajské úrovně.  

 

h) ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území  

i)  V sídle nejsou skladovány nebezpečné látky, z hlediska funkčního využití ploch, které řeší územní 

plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno.   

 

j) nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií  

k) Pro zásobování vodou územní plán navrhl udržovat v provozu a vyhovující hygieně drobné a ostatní 

obecní zdroje vody, které je možno i přes stávající znečištění nouzově po úpravě využít v případě 

mimořádných situací. Pro nouzové zásobování obce pitnou vodou lze využít dovoz z nezasažené oblasti 

(cisterny, balená voda) - jedná se o organizační opatření, není řešitelné metodou ÚP.  

Umístění (resp. řešení) důležitých místních komunikací musí zabezpečit jejich nezavalitelnost při 

rozrušení okolní zástavby. V případě, že zástavba hraničí s těmito komunikacemi, musí jejich šířka být 

minimálně [(V1+V2)/2 + 6]m, kde V1 a V2 je průměrná výška budov po střešní římsu v metrech. Při 

jednostranné zástavbě se připočítávají 3 m namísto 6 m.  

Energetické zdroje lze nouzově nahradit dieselagregáty - jedná se o organizační opatření, není řešitelné 

metodou ÚP. 

 

 

Požární ochrana: 

vyhodnocení ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) zákona č. 133/1985 Sb. „zdroje vody pro hašení 

požárů“, především pro případné nově vznikající plochy bydlení, výroby a skladování: 

- plochy bydlení, plochy občanské vybavenosti: k hašení požárů slouží požární hydranty 

umístěné na veřejném vodovodu. Beze změn. 
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- plochy smíšené výrobní: k hašení požárů slouží požární hydranty umístěné na veřejném 

vodovodu a požární nádrže budované v plochách výroby a skladování a plochách smíšených 

výrobních. 

 

Ochrana ložisek nerostných surovin 

Prakticky celé území obce se nachází v chráněném ložiskovém území č.40019000 Dolní 

Dunajovice I a v chráněném území pro zvláštní zásahy do zemské kůry č. 4001900 Dolní Dunajovice – 

PZP, severozápadní část katastru pokrývá i chráněné ložiskové území č. 21457200 Dolní Dunajovice a 

netěžený dobývací prostor pro těžbu zemního plynu 40031 Dolní Dunajovice).  

Z dílčích změn Změny č. 1 ÚP Perná se týkají dobývacího prostoru pouze změny č. 1.24 (R5 - 

územní rezerva - občanská vybavenost) a 1.29 (koridor silniční dopravy pro umístění dálnice D52).  

 

II.8. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ, 

INFORMACE O RESPEKTOVÁNÍ STANOVISKA 

K VYHODNCOCENÍ VLIVŮ NA ŽP 

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

29.11.2016 pod č.j. JMK 160096/2016 uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 2 ÚP Pasohlávky 

na životní prostředí.  

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa 

CHKO Pálava (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) 

ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen 

„ZOPK“) po posouzení záměru dílčí změny územního plánu Perná zahrnuté do „změny č. 1 územního plánu 

Perná“ nevyloučila významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 

lokality nebo ptačí oblasti. 

 

Souběžně se Změnou č. 1 ÚP Perná proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., 

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

rozvoj. Jeho součást – Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována  

oprávněnou osobou (osobou (LÖW a spol., s r.o.) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. 

Stejná firma zpracovala také Hodnocení vlivu Změny č. 1 ÚP Perná na Evropsky významné 

lokality, podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. 

Posouzení vypracoval Mgr. Tomáš Dohnal, držitel autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona č. 

114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (udělení autorizace č. j. 

25622/ENV/12-1038/630/12 ze dne 29. 3. 2012, prodloužené č. j. 22780/ENV/17-1627/630/17 ze dne 29. 

3. 2017). 

 

Podrobnější informace jsou obsaženy v části „III. Vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu 

Perná na udržitelný rozvoj území“, která obsahuje: 

A. Vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního 

zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení 

B. Vyhodnocení vlivů změny 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 

D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, nepodchycené v územně 

analytických podkladech 
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E. Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění 

udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje 

F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí 

 

Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP:  

 

POŽADAVEK UPLATNĚNÝ V SEA OPATŘENÍ V ÚP PERNÁ 

Návrh opatření - Plochy bydlení 

- do změny č. 1 ÚP Perná zařadit plochy ve variantě A,  Splněno, na základě rozhodnutí 

obecního zastupitelstva byla vybrána 

varianta A. 

- u ploch bydlení stanovit podíl zastavěných ploch k 

nezastavěným, zachovat maximum ploch v ZPF (zahrad, 

vinic, drobné držby apod.), stanovit etapizaci a zástavbu řešit 

tak, aby nebylo negativně ovlivněno zdraví obyvatel a 

krajinný ráz, 

V zastavěném území a zastavitelných 

plochách byl v kapitole F.3 textové 

části ÚP stanoven koeficient zastavění 

ploch (KZP). 

Etapizace byla uplatněna u plochy 

Z30, vymezené změnou územního 

plánu. 

V kapitolách C.4 a F.2 jsou pro plochy 

Z30 i další plochy BR specifikovány 

podmínky, které zajistí kvalitní 

životní prostředí i ochranu krajinného 

rázu. 

- u ploch bydlení v co největší míře navrhnout opatření, která 

by eliminovala negativní ovlivnění odtokových poměrů a 

zachovala vsak povrchové vody do půdy. 

Požadavek je obsažen v kap. D.4., 

s platností pro všechny zastavitelné 

plochy, nikoliv jen plochy bydlení. 

Obdobný požadavek byl doplněn i do 

kapitol C.4. a C.7. 

Návrh opatření - Plochy smíšené obytné 

- pro plochy Z02 a Z40 stanovit podíl zastavěných ploch k 

nezastavěným, zachovat maximum ploch v ZPF (zahrad, 

vinic, drobné držby apod.), zástavbu řešit tak, aby nebylo 

negativně ovlivněno zdraví obyvatel a krajinný ráz, 

Koeficient zastavění ploch je stanoven 

pro všechny zastavěné a zastavitelné 

plochy, v kapitole F.3 textové části 

ÚP. 

V kapitolách C.7 a F.2 jsou pro plochy 

Z30 i další plochy SO specifikovány 

podmínky, které zajistí kvalitní 

životní prostředí i ochranu krajinného 

rázu. 

- u ploch smíšených obytných v co největší míře navrhnout 

opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 

odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do 

půdy. 

Požadavek je obsažen v kap. D.4., 

s platností pro všechny zastavitelné 

plochy, nikoliv jen plochy smíšené 

obytné. 

Obdobný požadavek byl doplněn i do 

kapitol C.4. a C.7. 

Návrh opatření - Plochy veřejných prostranství 

- u ploch navrhnout opatření na likvidaci přebytečných 

srážkových vod. 

Požadavek je obsažen v kap. C.6 a 

D.4. 

 

Návrh opatření - Plochy smíšené výrobní 
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- plochy SVs - do změny č. 1 ÚP Perná zařadit plochy ve 

variantě A – Z31, P03 

Vzato na vědomí a akceptováno. 

- u plochy Z31 zachovat prostorovou strukturu zástavby 

malopěstitelských vinných sklepů s navazujícím 

zemědělským pozemkem, 

Požadavek byl v kap. C.11 obsažen. 

- zástavbu navrhnout tak, aby byl minimalizován negativní 

vliv na krajinný ráz, 

Podmínky stanovené pro plochu Z31 

v kapitole C.11 a podmínky 

prostorového uspořádání obsažené 

v kap. F.3 směřují k zajištění potřebné 

ochrany krajinného rázu. Požadavek 

je akceptován. 

- u plochy smíšené výrobní Z09 navrhnout izolační zeleň, její 

podíl stanovit na 15%, 

Požadavek byl doplněn do kap. C.11. 

Obdobný požadavek byl navíc 

uplatněn i u plochy Z12.  

- u ploch zpevněných v co největší míře navrhnout opatření, 

která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 

poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, návrh 

likvidace odpadních vod. 

Požadavek je obsažen v kap. D.4., 

odstavci „Nakládání s dešťovými 

vodami“, s platností pro všechny 

zastavitelné plochy, nikoliv jen plochy 

smíšené výrobní. 

 

Návrh opatření - Plochy občanského vybavení 

- opatření nejsou navrhována. Vzato na vědomí. 

 

Návrh opatření - Plochy technické infrastruktury 

- u návrhové plochy vyloučit možný negativní vliv na 

skladebné části ÚSES – LBK 6. 

Požadavek je respektován. 

V kapitole D.4 „Vodní hospodářství a 

vodohospodářská zařízení“ je u 

koridorů K-T01 a K-T02 mimo jiné 

uvedena podmínka: „Zajistit 

zachování funkcí skladebných prvků 

ÚSES. Přeložky a úpravy vodotečí 

v LBC 5 U plynárny a v LBK 6 řešit 

přírodě blízkým způsobem.“ 

 

Návrh opatření – Koridor dopravní infrastruktury (K-DS04-A, B, C, D) 

- v dalších stupních projektové dokumentace vyřešit střety 

skladebných částí ÚSES – LBK 6 a LBK 8 s navrhovanou 

komunikací a možné významné negativní ovlivnění 

krajinného rázu, 

Podmínky využití koridorů, obsažené 

v kap. D.1, toto zajišťují dostatečně. 

- u ploch pro dopravu v co největší míře navrhnout opatření, 

která by eliminovala negativní ovlivnění odtokových 

poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy, 

Podmínky využití koridorů, obsažené 

v kap. D.1, toto zajišťují dostatečně. 

Je v nich mimo jiné uvedeno: 

V rámci technického řešení 

minimalizovat vlivy na odtokové 

poměry, zachovat vsak povrchové 

vody do půdy a eliminovat rizika 

znečištění povrchových a podzemních 

vod. 

- dotčená meliorační zařízení, potřeba navrhnout v případě 

střetu technická opatření pro zajištění funkčnosti drenáže. 

Do kap. D.1 byla doplněna podmínka: 

"V případě dotčení melioračních 
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zařízení řešit technická opatření pro 

zajištění funkčnosti drenáže." 

 

Návrh opatření – Koridor technické infrastruktury (K-T01, K-T02) 

- vyloučit možný negativní vliv koridoru K-T01 na LBC 5 U 

plynárny. 

P V kapitole D.4 „Vodní hospodářství 

a vodohospodářská zařízení“ je u 

koridorů K-T01 a K-T02 mimo jiné 

uvedena podmínka: „Zajistit 

zachování funkcí skladebných prvků 

ÚSES. Přeložky a úpravy vodotečí 

v LBC 5 U plynárny a v LBK 6 řešit 

přírodě blízkým způsobem.“ 

Požadavek je respektován. 
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II.9. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 SZ 
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II.10. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ZOHLEDNĚNO, 

S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ 

POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY 

Podle stanoviska Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje k návrhu 

změny č. 1 územního plánu Perná je varianta A přípustná za splnění následujících požadavků:  

 

1. Do „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ F2: doplnit mezi 

nepřípustné využití i další opatření uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona. Jedná se o technické 

opatření a stavby, které zlepší podmínky využití pro účel rekreace a cestovního ruchu, například 

hygienická a informační centra, rozhledny.  

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován v kapitole F.2., podmínky využití ploch ZK byly 

upraveny. 

 

2. Do „Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“ F3: doplnit u střešní krytiny, 

že zemitými barevnými odstíny je chápána pouze červená a hnědá barva, tak jak je to uvedeno u dalších 

zón. U zóny B, C, D u střešní krytiny uvést, že preferovanou skládanou střešní krytinou je pálená taška.  

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován v kapitole F.3. 

 

Obecně pro všechny zastavitelné plochy:  

3. V konkrétních projektových dokumentacích jednotlivých záměrů na zastavitelných plochách preferovat 

záměry s nejmenším vlivem na ZPF.  

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován a doplněn do kapitoly F.2. 

 

4. U pořizovaných územních studií stanovit do cílů hledisko ochrany krajinného rázu před činností 

snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.  

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován a doplněn do kapitoly K. 

 

5. Před zahájením výstavby na současných plochách ZPF provést opatření k zabránění znehodnocení 

ornice, plochy nevyužité pro výstavbu užívat dále jako ZPF.  

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován a doplněn do kapitoly F.2. 

 

6. Dodržet podmínky správce toku při výstavbě v záplavovém území.  

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován a doplněn do kapitoly F.2. 

 

 

7. U všech zastavitelných ploch v co největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala negativní 

ovlivnění odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové vody do půdy. 

Opatření v ÚP Perná: požadavek je akceptován a doplněn do kapitoly F.2. 

 

 

 

POŽADAVEK UPLATNĚNÝ VE 

STANOVISKU 

OPATŘENÍ V ÚP PERNÁ 

Plochy bydlení 

8. v dalších stupních pořizování změny územního 

plánu u ploch bydlení stanovit podíl zastavěných 

ploch k nezastavěným, zvláště u ploch Z20 a Z40.   

 

V zastavěném území a zastavitelných plochách 

byl v kapitole F.3 textové části ÚP stanoven 

koeficient zastavění ploch (KZP). Koeficient 

zohledňuje polohu té které plochy v urbanistické 
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skladbě sídla a hlediska urbanistické kompozice. 

Plochy Z20 a Z40 leží v zóně „D“, pro které je 

stanoven KZP=0,6. Podmíněně přípustné je 

zvýšení koeficientu zastavění z 0,6 na 0,8, za 

podmínky důsledného řešení nakládání 

s dešťovými vodami. 

V kapitolách C a F.2 jsou specifikovány i další 

podmínky, které zajistí kvalitní životní prostředí 

i ochranu krajinného rázu. 

9. u ploch bydlení a ploch smíšených obytných v co 

největší míře navrhnout opatření, která by eliminovala 

negativní ovlivnění odtokových poměrů a zachovala 

vsak povrchové vody do půdy. 

Požadavek je obsažen v kap. D.4., s platností pro 

všechny zastavitelné plochy, nikoliv jen plochy 

bydlení. 

Obdobný požadavek byl doplněn i do kapitol 

C.4. a C.7. 

 

Plochy veřejných prostranství 

10. u ploch navrhnout opatření na likvidaci 

přebytečných srážkových vod. 

Požadavek je obsažen v kap. C.6 a D.4. 

 

Návrh opatření - Plochy smíšené výrobní 

11. u plochy Z31 zachovat prostorovou strukturu 

zástavby malopěstitelských vinných sklepů s 

navazujícím zemědělským pozemkem, 

Požadavek je obsažen v kap. C.11. 

12. zástavbu navrhnout tak, aby byl minimalizován 

negativní vliv na krajinný ráz, 

Podmínky stanovené pro plochu Z31 v kapitole 

C.11 a podmínky prostorového uspořádání 

obsažené v kap. F.3 směřují k zajištění potřebné 

ochrany krajinného rázu. Požadavek akceptován. 

13. v dalších stupních pořizování změny územního 

plánu u plochy Z09 navrhnout izolační zeleň a její 

podíl stanovit na 15%. 

Požadavek byl doplněn do kap. C.11. Obdobný 

požadavek byl navíc uplatněn i u plochy Z12. 

14. u ploch zpevněných v co největší míře navrhnout 

opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 

odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové 

vody do půdy, návrh likvidace odpadních vod. 

Požadavek je obsažen v kap. D.4., odstavci 

„Nakládání s dešťovými vodami“, s platností pro 

všechny zastavitelné plochy, nikoliv jen plochy 

smíšené výrobní. 

 

Plochy technické infrastruktury 

15. stanovit opatření k eliminaci možného 

negativního vlivu na skladebné části ÚSES – LBK 6. 

V kapitole D.4 „Vodní hospodářství a 

vodohospodářská zařízení“ je u koridorů K-T01 

a K-T02 mimo jiné uvedena podmínka: „Zajistit 

zachování funkcí skladebných prvků ÚSES. 

Přeložky a úpravy vodotečí v LBC 5 U plynárny 

a v LBK 6 řešit přírodě blízkým způsobem.“ 

Požadavek je respektován. 

16. stanovit opatření k eliminaci možného 

negativního vlivu na koridoru K-T01 na LBC 5 U 

plynárny. 

V kapitole D.4 „Vodní hospodářství a 

vodohospodářská zařízení“ je u koridorů K-T01 

a K-T02 mimo jiné uvedena podmínka: „Zajistit 

zachování funkcí skladebných prvků ÚSES. 

Přeložky a úpravy vodotečí v LBC 5 U plynárny 

a v LBK 6 řešit přírodě blízkým způsobem.“ 

Požadavek je respektován. 
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Plochy dopravní infrastruktury 

17. koridor dopravní infrastruktury – K-DS04-A, B, 

C, D - v dalších stupních projektové dokumentace 

vyřešit střety skladebných částí ÚSES – LBK 6 a 

LBK 8 s navrhovanou komunikací a možné 

významné negativní ovlivnění krajinného rázu.  

Podmínky využití koridorů, obsažené v kap. D.1, 

toto zajišťují dostatečně. Je v nich mimo jiné 

uvedeno: 

- Minimalizovat rozsah vlivů na chráněná 

území (CHKO, ZCHÚ, PO, EVL). Zajistit 

zachování funkcí skladebných prvků ÚSES. 

Přeložky a úpravy vodotečí v LBC 5 U 

plynárny a v LBK 8 řešit přírodě blízkým 

způsobem. V části koridoru, překrývající se 

s LBC 5 „U plynárny“, která nebude 

zastavěna, bude založeno místní biocentrum. 

- Zajistit migrační prostupnost území, zejména 

v křížení komunikace a biokoridorů LBK 6  a 

LBK 8. 

- Minimalizovat trvalé i dočasné zábory PUPFL 

a zásahy do větrolamů. 

- Zajistit zachování prostupnosti krajiny. 

- Případnou likvidaci stávajících dřevinných 

porostů provést mimo jarní období hnízdění 

ptáků, tj. minimálně mimo březen-červen, 

ideálně zcela mimo vegetační období.  

- Součástí realizačního projektu stavby v celém 

rozsahu (i mimo řešené území) by měly být 

opatření k předcházení a minimalizaci úhynů 

ptactva v důsledku kolizí. Možnosti 

takovýchto opatření je nutné zpracovat ve 

spolupráci s ornitology zabývajícími se touto 

problematice (ČSO, AOPK). 

- Technické řešení stavby, včetně jejího 

výškového uspořádání, řešit tak, aby byl 

minimalizován negativní vliv na krajinný ráz. 

18. u ploch pro dopravu v co největší míře navrhnout 

opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění 

odtokových poměrů a zachovala vsak povrchové 

vody do půdy, 

Podmínky využití koridorů, obsažené v kap. D.1, 

toto zajišťují dostatečně. Je v nich mimo jiné 

uvedeno: 

- V rámci technického řešení minimalizovat 

vlivy na odtokové poměry, zachovat vsak 

povrchové vody do půdy a eliminovat rizika 

znečištění povrchových a podzemních vod. 

19. dotčená meliorační zařízení, potřeba navrhnout v 

případě střetu technická opatření pro zajištění 

funkčnosti drenáže. 

Podmínky využití koridorů, obsažené v kap. D.1, 

toto zajišťují dostatečně. Je v nich mimo jiné 

uvedeno: 

"V případě dotčení melioračních zařízení řešit 

technická opatření pro zajištění funkčnosti 

drenáže." 

 

Soustava NATURA 2000 

20. Likvidaci stávajících dřevinných porostů 

provádět mimo jarní období hnízdění ptáků, tj. 

minimálně mimo březen-červen, ideálně zcela mimo 

vegetační období. Jako částečnou náhradu za zabrané 

Podmínka je stanovena v kapitole „C“ pro 

plochy Z30, Z02, Z31, v kapitole D.1 „Doprava“ 

pro koridory K-DS04-A, K-DS04-B,  K-DS04-

C, K-DS04-D, v kapitole D.2. „Energetika“ pro 
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biotopy vysadit vysokokmenné ovocné stromy na 

celém území obce, zvláště pak na ploše Z30, kde by 

za zástavbou u účelové komunikace měly být 

situované zahrady směrem do volné krajiny.  

koridory K-T01, K-T02 a v kapitole F.2 

v podmínkách využití ploch ZV (plochy 

zemědělské malovýrobní). 

V ploše Z30 je uplatněna podmínka „Rodinné 

domy by měly být situované zahradami směrem 

do volné krajiny. 

Jako částečnou náhradu za zabrané biotopy je 

žádoucí vysazovat vysokokmenné ovocné 

stromy.“ 

Dále byla kapitola E.3 rozšířena o odstavec 

5.3.4, který zní: 

„5.3.4 Návrh opatření v v celém území obce: 

- Likvidaci stávajících dřevinných porostů 

provádět mimo jarní období hnízdění ptáků, 

tj. minimálně mimo březen-červen, ideálně 

zcela mimo vegetační období. Jako 

částečnou náhradu za zabrané biotopy 

vysadit vysokokmenné ovocné stromy.“ 

21. Likvidaci stávajících dřevinných porostů 

souvisejících s výstavbou dálnice D52 provádět 

mimo jarní období hnízdění ptáků, tj. minimálně 

mimo březen-červen, ideálně zcela mimo vegetační 

období. Součástí realizačního projektu stavby v 

celém rozsahu budou opatření k předcházení a 

minimalizaci úhynů ptačích druhů v souvislosti se 

střety s dopravními prostředky, zvláště za provozu 

dálnice. Tato opatření je nutné zpracovat ve 

spolupráci s ornitology ČSO a AOPK. 

Podmínka je obsažena v kapitole D.1 „Doprava“ 

pro koridory K-DS04-A, K-DS04-B,  K-DS04-

C, K-DS04-D. Je zde mimo jiné uvedeno: 

- Případnou likvidaci stávajících dřevinných 

porostů provést mimo jarní období hnízdění 

ptáků, tj. minimálně mimo březen-červen, 

ideálně zcela mimo vegetační období.  

- Součástí realizačního projektu stavby v 

celém rozsahu (i mimo řešené území) by 

měly být opatření k předcházení a 

minimalizaci úhynů ptactva v důsledku 

kolizí. Možnosti takovýchto opatření je 

nutné zpracovat ve spolupráci s ornitology 

zabývajícími se touto problematice (ČSO, 

AOPK). 
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II.11. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ  

Zadání změny č.1 územního plánu Perná bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Perná 

dne 27.června 2018. 

 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování 

dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu 

charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury: 

 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného 

území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 

  

Změna 1.01  

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro bydlení v rodinných domech  

 

Plocha je umístěna ve III. zóně odstupňované 

ochrany přírody, v blízkosti lokálního biokoridoru. 

Požadavek byl prověřen a akceptován, zapracován 

do varianty „A“. 

Byla vymezena plocha bydlení – v rodinných 

domech BR (Z30) a k její obsluze plocha 

veřejných prostranství – místní komunikace a 

veřejná prostranství (Z32).  

Změnou byla prověřena nezbytnost rozšiřování 

ploch pro bydlení a dopad  nového způsobu využití 

ploch na rovnováhu a stabilizační funkci přírodě 

blízkých ekosystémů v krajině.  

Změna ÚP stanovila podmínky využití plochy 

k eliminaci všech možných rizik a limity 

prostorového uspořádání území k ochraně krajiny 

a krajinného rázu. Limity respektují charakter 

vesnické zástavby a jsou přiměřené danému místu. 
 

Při projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Perná uplatnil dotčený orgán ochrany ZPF nesouhlasné stanovisko 

k plochám Z30 i Z32. Nesouhlas odůvodnil orgán ochrany ZPF tím, že „Z výkresu záborů ZPF změny 

č. 1 ÚP Perná je zřejmé, že lokality 2-6 ÚP Perná (celková výměra 6,1 ha) dosud nebyly vyčerpány a 

část z nich (lokality 2 a 3) jsou situovány v zastavěném území. … proto požadavek na vymezení nových 

zastavitelných ploch nelze považovat za nezbytný případ ve smyslu zákona o ochraně ZPF.“  

Poznámka zpracovatele změny ÚP: výše uvedené plochy 2-6 jsou ve změně ÚP Perná nově označeny 

Z15, Z16, Z18, Z21, Z22. 

 

V dalším jednání bylo dohodnuto, že obě plochy budou z hlediska ochrany ZPF akceptovatelné za 

podmínky výrazného zmenšení jiných (platných) zastavitelných ploch, a to Z15 a Z16, ležících 

v zastavěném území. 

Proto byla následně změna č. 1.01 rozšířena o zmenšení zastavitelných ploch Z15 a Z16. 

 

Změna 1.02 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro bydlení v rodinných domech  
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Plocha leží ve IV. zóně odstupňované ochrany. Změna představuje zástavbu v plochách zahrad 

směřujících do volné krajiny.  

K záměru měla vážné připomínky AOPK při projednání zadání Změny č. 1 ÚP: 

„Navržený záměr porušuje pravidlo, že zastavěná část stavebního pozemku má směřovat do krajiny, 

záměr následně vyvolá zpevnění současné účelové polní cesty, zvýšení dopravy do krajiny s LBC Nad 

sklepy. Agentura požaduje prověřit nezbytnost rozšiřování ploch bydlení v obci Perná (podle Zprávy o 

uplatňování ÚP Perná z roku 2016 bylo pro bydlení využito pouze 13% vymezených ploch). Agentura 

požaduje prověřit dopad nového způsobu využití území na stabilizační funkci LBC a na urbanistickou 

strukturu zástavby. Agentura vnímá změnu jako výrazné znehodnocení urbanistické struktury sídla (k ní 

patří i nezastavěné území). Změna likviduje dochované historické členění krajiny (zahrady, záhumenky, 

sady a vinice), tedy základní prvky krajinné struktury na úpatí vápencových bradel..“ 

 

Na pracovním jednání dne 6.11.2018 bylo dohodnuto, že tato změna bude prověřena alternativně 

s tím, že alt. „A“ prověří možnost umístění oboustranně obestavěné komunikace uvnitř stávajících zahrad 

za rodinnými domy, alt. „B“ pak výstavbu podél stávající zemědělské účelové komunikace v severní 

části předmětných pozemků. 

Ve variantě „B“ existuje větší riziko narušení krajinného rázu vzhledem k poloze a orientaci rodinných 

domů do volné krajiny průčelní fasádou. Riziko je minimalizováno návrhem pruhu veřejné zeleně (Z36, 

Z48), který umožní výsadbu izolační zeleně, jež odcloní novou zástavbu při pohledech z krajiny, a 

umístěním nové obslužné komunikace o minimálních šířkových parametrech za tímto zeleným pásem. 

Zkrátí se tak příjezdy k domům a sníží tedy podíl zpevněných ploch a terénních úprav (v porovnání 

s případnou dopravní obsluhou ze stávající, výše umístěné komunikací vedené podél sklepů). 

 

Na jednání 8.3.2019, svolaném z popudu zpracovatelů SEA hodnocení a naturového posouzení, bylo za 

účasti starosty obce, pořizovatele, zpracovatele změny územního plánu a zástupců AOPK konstatováno 

zpracovatelem naturového posouzení, že obě varianty jsou neprůchozí z důvodu negativního vlivu 

na ptačí oblast. Bylo proto dohodnuto, že záměr bude ponechán jen v alternativě „B“ a z alternativy „A“ 

bude návrh vyřazen. 

 

K alternativě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí jako příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, nesouhlasné stanovisko. 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 

16.12.2020 pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Tato dílčí změna byla proto z dalšího projednávání 

změny územního plánu vypuštěna. 
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Změna 1.03 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro bydlení v rodinných domech  

 

 

 

Plocha je umístěna ve IV. zóně, ale na hranici II. 

zóny ochrany přírody v CHKO Pálava.  

Plocha je pohledově exponovaná z vyhlídky u 

kaple sv. Antonína. 

 

 

Záměr byl prověřen v alternativě „B“ (plocha 

Z43), nebyl ale akceptován z následujících 

důvodů: 

- Navržená změna porušuje pravidlo směřovat 

nezastavěnou část stavebního pozemku do 

volné krajiny, což by mělo významný dopad na 

krajinný ráz, navíc v pohledově exponované 

poloze..  

- Narušení urbanistické struktury sídla 

ulicového typu.  

- Záměr by vyvolal požadavek na zpevnění 

účelové polní cesty v krajině.  

- Záměr je potenciálním ohrožení existence a 

funkce starých ovocných sadů, zařazených do 

II.zóny ochrany CHKO. 

- Likvidace krajinné struktury na úpatí 

vápencových bradel. 

Alternativa „B“ nebyla posléze doporučena 

zpracovatelem Hodnocení vlivu koncepce na 

životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivu 

koncepce na soustavu Natura 2000. 

 

Změna 1.04 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro stavby vinných sklepů (dostavby proluk) 

 

Leží ve III. zóně odstupňované ochrany přírody.  

 

Požadavek byl prověřen a akceptován. 

Byla vymezena plocha smíšená výrobní – vinné 

sklepy a rekreace SVs (zastavitelná plocha Z31). 

 

Dostavba proluk podél stávající komunikace je 

akceptovatelná, rozšíření směrem k LBC Nad 
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sklepy by ale znamenalo znehodnocení krajinné 

struktury na úpatí vápencových bradel a možné 

narušení přírodních ekosystémů.  

Nutné bude zachování prostorové struktury 

zástavby, tj. tradičních sklepů malopěstitelského 

charakteru, s přípustným integrovaným 

ubytováním v podkroví.  

 

 

Změna 1.05 

Požadovaná změna:  smíšené obytné, občanské vybavení pro ubytování 

 

Požadavek byl prověřen a akceptován. 

Byla vymezena plocha smíšená obytná SO 

(plocha přestavby P06). 

 

Změna je akceptovatelná, existuje ale riziko 

narušení struktury zástavby a architektonického 

výrazu ulice.  

Toto riziko je proto ve změně územního plánu 

eliminováno stanovenými prostorovými 

regulativy. 

Kapacitu občanské vybavenosti (lůžek) bylo třeba 

podmínit vyřešením dopravy v klidu, tj. řešením 

parkování na vlastním pozemku, aby nedocházelo 

k zatěžování veřejných prostranství. 

Dále je velikostně omezena kapacita ubytovacích 

zařízení v plochách smíšených obytných na 

maximálně 10 lůžek, aby se omezilo riziko 

obtěžování obyvatel, tj. zhoršení životního 

prostředí v obytné zóně. 
 

 

Změna 1.06 

Požadovaná změna:  stavbu pro bydlení (samostatnou) v kombinaci s chovem koní (zemědělský statek) 
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Požadavek byl prověřen. 

Stavba je již v realizaci (části povolené podle 

platného ÚP). 

Leží ve III. zóně odstupňované ochrany přírody. 

Plocha je pohledově exponována ze silnice I/52. 

 

AOPK se obává vzniku roztroušené rekreační nebo 

obytné zástavby v krajině (vytváření samot nebo 

rekreačních enkláv).  

 

Požadavek na změnu ÚP byl prověřen a 

akceptován úpravou regulativů návrhových 

ploch. Plochy na západním okraji obce, určené 

platným ÚP pro výrobu a skladování (s 

podrobnějším členěním) byly nahrazeny plochami 

smíšenými výrobními. V nich se připouští i 

ubytování a bydlení majitele či správce, při splnění 

podmínek obsažených v kap. I.F. 

Předmětný záměr leží v zastavitelné ploše Z09, 

ploše smíšené výrobní SV. 

 

 

Změna 1.07 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (sklad, garáže zemědělské techniky, sídlo firmy, byt správce, 

administrativa). 

 

 

Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody. 

Plocha má částečně charakter brownfields. 

 

Požadavek byl prověřen a akceptován. 

Byla vymezena plocha smíšená výrobní – 

výroba drobná (SVd), plocha přestavby (P04). 

 

 

Změna 1.08 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (zázemí pracovníku ve výrobě ve vinařství, uskladnění zemědělské 

techniky, ubytování sezonních pracovníků a byt správce). 

 

 

Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody. 

Plocha má částečně charakter brownfields. 

 

Požadavek byl prověřen a akceptován. 

Byla vymezena plocha smíšená výrobní – 

výroba drobná (SVd), plocha přestavby (P05). 
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Počet lůžek ubytovacích zařízení je omezen na 20, 

z důvodu zachování kvality životního prostředí 

v obci a minimalizace možného obtěžování 

obyvatel (obytné zástavby za silnicí). 

 

Změna 1.09 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro bydlení v rodinných domech  

 

Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody. 

Záměr byl prověřen ve variantě „B“ (plocha 

Z45), nebyl ale akceptován z následujících 

důvodů: 

- Navržená změna porušuje pravidlo směřovat 

nezastavěnou část stavebního pozemku do 

volné krajiny, což by mělo významný dopad na 

krajinný ráz,  

- Narušení urbanistické struktury sídla 

ulicového typu.  

- Záměr by vyvolal požadavek na zpevnění 

účelové polní cesty v krajině, což je v dané 

poloze nežádoucí.  

- Záměr je potenciálním ohrožení existence a 

funkce starých ovocných sadů, zařazených do 

II.zóny ochrany CHKO. 

- Likvidace krajinné struktury na úpatí 

vápencových bradel. 

Vlevo nahoře: pohled od kaple sv. Antonína 

Alternativa „B“ nebyla posléze doporučena 

zpracovatelem Hodnocení vlivu koncepce na 

životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivu 

koncepce na soustavu Natura 2000. 

 

 
K alternativě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí jako příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, nesouhlasné stanovisko. 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 16.12.2020 

pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Tato dílčí změna byla proto z dalšího projednávání změny územního 

plánu vypuštěna. 

 

Změna 1.10 – vypuštěna ze zadání změny ÚP 

 

Změna 1.11 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro bydlení v rodinných domech  
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Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody. 

Záměr byl prověřen ve variantě „B“ jako 

plocha Z46, nebyl ale akceptován a zapracován 

do ÚP z následujících důvodů: 

- Stavba v náhorní poloze by konkurovala 

dominantě kostela.  

- Narušení urbanistické struktury sídla 

ulicového typu.  

- Záměr by vyvolal požadavek na zpevnění 

účelové polní cesty v krajině.  

- Záměr je potenciálním ohrožení existence a 

funkce starých ovocných sadů, zařazených do 

II.zóny ochrany CHKO. 

- Likvidace krajinné struktury na úpatí 

vápencových bradel. 

Alternativa „B“ nebyla posléze doporučena 

zpracovatelem Hodnocení vlivu koncepce na 

životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivu 

koncepce na soustavu Natura 2000. 

K alternativě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí jako příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, nesouhlasné stanovisko. 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 16.12.2020 

pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Tato dílčí změna byla proto z dalšího projednávání změny územního 

plánu vypuštěna. 

 

Změna 1.12 

Požadovaná změna:  plochy pro smíšené obytné 

 

Ve III. zóně odstupňované ochrany přírody. 

 

AOPK se obává masového rozvoje rekreace a 

ubytování v této ploše. Nepříliš vhodné ve vztahu 

k okolním plochám výroby a vzhledem k blízkosti 

čistírny odpadních vod.  
 
Požadavek na změnu ÚP byl prověřen a  

akceptován úpravou regulativů návrhových 

ploch. Plochy na západním okraji obce, určené 

platným ÚP pro výrobu a skladování (s 

podrobnějším členěním) byly nahrazeny plochami 

smíšenými výrobními. V nich se připouští i 

ubytování a bydlení majitele či správce, při splnění 

podmínek obsažených v kap. I.F. 
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Výstavba samostatných ubytovacích zařízení (bez 

vazby na vinařství nebo chov domácích zvířat), 

stejně jako samostatných staveb pro bydlení, se ale 

v těchto plochách nepřipouští. 

Odůvodnění: pro bydlení je v obci vymezeno 

dostatek vhodněji umístěných ploch, s lepší vazbou 

na veřejnou infrastrukturu a s kvalitnějším 

životním prostředím. 

Umístění bydlení nebo ubytování bez vazby na 

vinařství či jiné hospodářské činnosti by bylo 

v rozporu s koncepcí rozvoje obce a s jejími zájmy. 

 

Změna 1.13 

Požadovaná změna:  stavební pozemek pro stavbu vinného sklepa (100m2) 

 
 

 

Ve III. zóně odstupňované ochrany přírody. 

 

Záměr byl prověřen ve variantě „B“ (plocha 

Z42), nebyl ale akceptován a zapracován do ÚP 

z následujících důvodů: 

- narušení struktury zástavby, která je 

charakteristická sevřeným ulicovým 

uspořádáním, 

- narušení krajinného rázu – rozšiřování 

zástavby do náhorních poloh na úpatí 
vápencových bradel je krajně nežádoucí, 

- nelze odůvodnit potřebu vymezení takové 

plochy, neboť plochy obdobného charakteru, 

vymezené platným územním plánem a jeho 

Změnou č. 1, které jsou lépe umístěné, 

dostatečně pokryjí potřebu územního rozvoje 

obce. 

Alternativa „B“ nebyla posléze doporučena 

zpracovatelem Hodnocení vlivu koncepce na 

životní prostředí (SEA) a Posouzení vlivu 

koncepce na soustavu Natura 2000. 

K záměru měla rovněž vážné připomínky AOPK při projednání zadání Změny č. 1 ÚP: 

„Plocha je bez přímé návaznosti na sídlo, nově navržená funkce povede ke zvýšení intenzity užívání plochy 

a reálně ohrozí strukturu a funkci regionálního biocentra Nad sklepy. Agentura požaduje prověřit vliv 

navržené změny na charakter biotopů regionálního biocentra a jeho stabilizační funkci v krajině. Agentura 

hodnotí změnu jako výrazné znehodnocení urbanistické struktury sídla (k ní patří i nezastavěné území). 

Změna likviduje dochovalé historické členění krajiny (zahrady, záhumenky, sady a vinice), tedy základní 

prvky krajinné struktury na úpatí vápencových bradel.“ 

K alternativě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí jako příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, nesouhlasné stanovisko. 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 16.12.2020 

pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Tato dílčí změna byla proto z dalšího projednávání změny územního 

plánu vypuštěna. 

 

Změna 1.14 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (vinařství – výroba, prezentace + ubytování pro zákazníky) 
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Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody, jde o 

objekt v bývalém zemědělském areálu. 

Částečně se jedná o plochu brownfields. 

 

Požadavek byl prověřen a akceptován, byla 

vymezena plocha přestavby P03 označená SVv 

(plocha smíšená výrobní – vinařské provozovny). 

Oproti původnímu požadavku byla plocha 

rozšířena i na sousední pozemky v majetku obce. 

Příjezd zákazníků se předpokládá po stávající  

polní cestě vedené podél větrolamu. 

 

 

Změna 1.15 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (bydlení, občanské vybavení, služby..) 

 

Požadavek byl prověřen a akceptován. 

Byla vymezena plocha smíšená obytná SO, 

plocha přestavby P08. 

 

Změna je akceptovatelná, existuje ale riziko 

narušení hygieny prostředí a zatížení veřejných 

prostranství dopravou v klidu.  

Toto riziko je proto ve změně územního plánu eliminováno stanovenými regulativy. 

Kapacitu občanské vybavenosti (lůžek) bylo třeba podmínit vyřešením dopravy v klidu, tj. řešením 

parkování na vlastním pozemku, aby nedocházelo k zatěžování veřejných prostranství. 

Dále je velikostně omezena kapacita ubytovacích zařízení v plochách smíšených obytných na maximálně 

10 lůžek, aby se omezilo riziko obtěžování obyvatel, tj. zhoršení životního prostředí v obytné zóně. 

 

Změna 1.16 

Požadovaná změna:  změna odkanalizování obce Bavory s předčištěním vod na čerpací stanici hrubého 

předčištění odpadních vod, odkanalizování na ČOV Dolní Dunajovice 

 
 

 

Záměr byl prověřen a akceptován, ale v odlišné 

poloze oproti původnímu návrhu.  

 

Změna je umístěna na pozemcích ve IV. zóně 

odstupňované ochrany přírody. 

Podkladem pro vymezení trasy byla projektová 

dokumentace pro územní řízení, vypracovaná 

firmou Modrý Projekt, s.r.o., v roce 2018). Trasa 

výtlaku podle této projektové dokumentace ale 

byla navržena v LBK. 

 

Zpracovatel změny ÚP doporučuje úpravu úseku 

trasy, její přesunutí do pozemku účelové 

komunikace jižně od vodoteče.  

 

 

Změna 1.17 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro vinný sklep s ubytováním 
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Záměr byl prověřen a akceptován úpravou 

podmínek využití ploch ZV.  

 

Tyto plochy jsou v platném ÚP chápány jako 

izolační plochy tvořící přechod mezi volnou 

krajinou a zastavěným územím. Připuštěním 

drobných staveb v těchto plochách, včetně 

rodinných vinných sklepů, nebude tento záměr 

narušen.  

Na základě požadavku SEA hodnocení byly 

následně upraveny podmínky využití ploch ZV. 

 
 

 

Změna 1.18 - vypuštěna ze zadání změny ÚP 

 

Změna 1.19 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro rodinnou rekreaci 

 

Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody.  

 

Záměr byl prověřen a částečně akceptován, ale 

nikoliv vymezením nové zastavitelné plochy, 

nýbrž změnou podmínek využití ploch ZV. 

Podmíněně přípustné jsou zahradní chatky do 

zastavěné plochy 25m2, přičemž je přípustná jen 

jedna taková stavba na pozemku každého 

vlastníka. 

 

Poznámka: 

Plochy ZV jsou v platném ÚP chápány jako izolační plochy tvořící přechod mezi volnou krajinou a 

zastavěným územím. Připuštěním drobných staveb v těchto plochách, nebude tento záměr narušen. Navíc 

v dané lokalitě není plocha ZV pohledově exponovaná, protože leží za terénním zlomem. 

Na základě požadavku SEA hodnocení byly následně upraveny podmínky využití ploch ZV. 

 

Změna 1.20 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (bydlení, občanské vybavení – ubytování) 
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Záměr byl prověřen a akceptován, byla vymezena 

zastavitelná plocha smíšená obytná SO 

(zastavitelná plocha Z40).  

 

Leží ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody.  

Bude muset být zajištěna hygiena prostředí, jinak 

bezproblémová změna. 

 

 
 

 

Změna 1.21 - vypuštěna ze zadání změny ÚP 

 

 

Změna 1.22 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (vinařství a ubytování, popřípadě úprava funkčních regulativ)  
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Plocha leží ve IV. zóně odstupňované ochrany 

přírody.  

 

Záměr byl prověřen – viz obrázky výše. 

V předmětné ploše již bylo vydáno rozhodnutí na 

rodinný dům.  

Požadavek na umístění objektu pro ubytování 

(penzionu) je zohledněn, byla vymezena plocha 

přestavby P09 (OU - plocha občanského 

vybavení – ubytování), na pozemcích 27 a 28/3. 

Kapacita je podmíněna řešením dopravy v klidu 

na vlastním pozemku. 

Zbytek plochy zůstává stabilizován (SVx). 

Finální návrh viz obr. vlevo. 

 

Změna 1.23 

Požadovaná změna:  plochy smíšené (malovýrobní sklepy s možností bydlení)  

  

 

Ve II. zóně odstupňované ochrany přírody, malá 

část ve IV. zóně. Navazuje na sklepní uličku. 

Záměr byl prověřen ve variantě „B“ (plocha 

Z47), nebyl ale akceptován a zapracován do ÚP 

z následujících důvodů: 

- Rozvoj sídla do ploch ve II. zóně odstupňované 

ochrany přírody směrem k bradlu NPR 

Tabulová je z hlediska zájmů ochrany přírody 

a krajiny krajně nežádoucí. 

- změna by znehodnotila nezastavěné území, 

došlo by k likvidaci dochovalého historického 

členění krajiny (zahrady, záhumenky, sady a 

vinice), tedy základní prvky krajinné struktury 

na úpatí vápencových bradel. 

K alternativě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí jako příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, nesouhlasné stanovisko. 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 16.12.2020 

pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Tato dílčí změna byla proto z dalšího projednávání změny územního 

plánu vypuštěna. 

 

Změna 1.24 

Požadovaná změna:  občanská vybavenost – doplnění k dopravní stavbě dálnice  
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Záměr byl prověřen a řešen vymezením územní 

rezervy R5. Do zastavitelných ploch nemohl být 

ve změně ÚP Perná zapracován z následujících 

důvodů: 

- kolize s koridorem K-DS04-A, který je určen 

pro umístění stavby dálnice D52 a 

souvisejících (vedlejších) staveb. 

- Koridor byl vymezen nadřazenou územně 

plánovací dokumentací, ZÚR kraje 

- Dálnice D52 Pohořelice – Mikulov – 

Drasenhofen / Rakousko (E461) je zahrnuta 

v politice územního rozvoje jako koridor 

kapacitní silnice. Usnesením vlády ČR 

č. 713/2010 Sb. o změně usnesení vlády ze dne 

9. června 2008 č. 735, k přípravě a výstavbě 

kapacitní pozemní komunikace Pohořelice – 

státní hranice s Rakouskou republikou je 

potvrzeno propojení rychlostní silnice R52 

(nyní D52) na území České republiky a dálnice 

A5 na území Rakouské republiky na 

česko-rakouské státní hranici mezi městy 

Mikulov a Drasenhofen. 

- Koridor je ve změně ÚP Perná zpřesněn podle 

aktuální projektové dokumentace („D52 5206 

Perná-st.hranice ČR / Rakousko, 5206.4 Nové 

Mlýny-Bavory“, DÚR, HBH projekt, 

11/2018). 

 

 

 

Změna 1.25 

Požadovaná změna:  plochy občanského vybavení (ubytování) - OU 

 

Ve IV. zóně odstupňované ochrany přírody. 

Záměr byl prověřen. 

Požadavek na umístění objektu pro ubytování 

(penzionu) je akceptován, byla vymezena plocha 

přestavby P07 (OU - plocha občanského 

vybavení – ubytování). 

Kapacita je podmíněna řešením dopravy v klidu na 

vlastním pozemku. 

 

 

Změna 1.26 

Požadovaná změna:  stavební pozemky pro vinné sklepy 
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Ve III. zóně odstupňované ochrany přírody. 

 

Záměr byl prověřen ve variantě B. Byla vymezena 

zastavitelná plocha Z39 (SVs plocha smíšená 

výrobní -  vinné sklepy a rekreace). 

 

 

Záměr navazuje na stávající sklepní uličku a má tedy urbanistickou logiku. Na druhé straně AOPK 

upozorňovala již při projednání zadání, že vnímá změnu jako výrazné znehodnocení nezastavěného území 

na úpatí vápencových bradel. 

K eliminaci tohoto rizika vymezila změna územního plánu v kapitole C.12 příslušné prostorové regulativy. 

Tato změna územního plánu ale nebyla doporučena v SEA hodnocení a naturovém posouzení, byla proto 

zařazena do alternativy „B“. 

K alternativě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního 

prostředí jako příslušný orgán k posuzování vlivů na životní prostředí, nesouhlasné stanovisko. 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 16.12.2020 

pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Tato dílčí změna byla proto z dalšího projednávání změny územního 

plánu vypuštěna. 

 

Změna 1.27 

Součástí návrhu změny územního plánu byla aktualizace zastavěného území v souladu se stavebním 

zákonem. 

 

Změna 1.28 

Změna územního plánu byla zpracována s prvky regulačního plánu, základní prostorová regulace byla 

definována i pro celé území obce. 

 

Změna 1.29 

Uvedení ÚP Perná do souladu se ZÚR kraje.  

ZÚR v území obce Perná řeší následující záměry:  

• nadregionální biocentrum NRBC 2013 Pálava: je obsaženo v  platném ÚP, provedeny byly 

jen drobné úpravy hranice NRBC (koordinace s hranicemi NRBC v ZÚR). 

• DS04 – D52 - Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/ Rakousko (koridor plochy dopravy)  

 

 
Koridor DS04 byl do ÚP Perná zapracován a zpřesněn pod označením K-DS04-A. Vedle toho byly 

vymezeny další koridory pro související stavby, které zasahují podle aktuální projektové dokumentace 

(„D52 5206 Perná-st.hranice ČR / Rakousko, 5206.4 Nové Mlýny-Bavory“, DÚR, HBH projekt, 

11/2018) i mimo koridor vymezený v ZÚR kraje. Proto byly pro tyto stavby (resp. jejich části přesahující 

koridor K-DS04 obsažený v ZÚR) ve změně ÚP Perná vymezeny samostatné koridory označené K-

DS04-B, K-DS04-C, K-DS04-D, K-T01, K-T02. 
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Změna 1.30 

Uvedení ÚP Perná do souladu s novelami stavebního zákona: stavební zákon byl od doby vydání ÚP 

několikrát novelizován a některé části ÚP již neodpovídají nové právní úpravě. Jedná se především o 

vymezení veřejně prospěšných staveb a opatření, upřesnění vymezení architektonicky a urbanisticky 

významných staveb, apod.. 

 

V grafické části ÚP byly v tomto směru provedeny tyto změny a úpravy: 

- Názvy výkresů byly uvedeny do souladu s přílohou č. 7 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění 

- Výkres základního členění byl obsahově upraven podle přílohy č. 7 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném 

znění. Aktualizováno bylo zastavěné území. Bylo upraveno a doplněno označení (očíslování) 

zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

- Hlavní výkres byl obsahově upraven podle přílohy č. 7 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

Vypuštěny byly záležitosti, které nejsou obsahem výrokové části ÚP. Přepracováno bylo vymezení 

ploch s rozdílným způsobem využití, za účelem jejich provázání s regulativy (tj. podmínkami využití 

jednotlivých ploch). V platném ÚP sice byly vymezeny plochy s rozdílným způsobem využití (tzv. 

„regulativ úrovně A“), ale podmínky využití ploch nebyly vázány na tyto funkční plochy, ale na 

podrobněji vymezené bloky zástavby (tzv. „regulativy úrovně B). V tištěné i elektronické verzi 

územního plánu byly přitom mnohdy obtížně vysledovatelné hranice těchto ploch „B“. V důsledku toho 

byl územní plán nepřehledný a někdy nejednoznačný. Hlavní výkres byl proto přepracován a uveden 

do souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona (co do vymezení ploch s rozdílným způsobem 

využití a podmínek jejich využití) a platnou metodikou  („Příklad k metodickému pokynu k obsahu 

územního plánu (grafická část)“, zveřejněna na webu MMR 7. 5. 2014). 

- V hlavním výkrese byly dále některé jevy, nahrazeny jinými regulativy (prostorového uspořádání).  

- V hlavním výkrese byla jednoznačně vymezena veřejná prostranství s komunikacemi. Bylo upraveno 

a doplněno označení (očíslování) zastavitelných ploch a ploch přestavby. 

- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací byl zcela přepracován. vypuštěny byly veřejně 

prospěšné stavby a opatření na předkupní právo, neboť nedošlo k vkladu předkupního práva do katastru 

nemovitostí. Dále byl výkres uveden do souladu s aktuálním zněním stavebního zákona, prováděcích 

předpisů a metodiky územního plánování. 

- Výkresy technické infrastruktury byly aktualizovány dle obdržených ÚAP. 

- Koordinační výkres byl upraven podle platné metodiky. 

- Výkres širších vztahů byl vypracován zcela nově. 

 

V textové části byly úpravy natolik rozsáhlé, že ji bylo třeba zcela přepracovat a původní výrok nahradit 

novým zněním. Důvodem byla nutnost uvedení struktury i obsahu textové části ÚP do souladu s přílohou 

č. 7 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění a vyloučení popisných částí textu, zjednodušení a zpřesnění 

regulace funkčního využití ploch. Podrobněji viz kapitola SROVNÁVACÍ TEXT ÚZEMNÍHO PLÁNU S 

VYZNAČENÍM ZMĚN. 

 

Protože názvy jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití nekorespondovaly s vyhláškou č. 

501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, byly názvy ploch uvedeny do souladu 

s touto vyhláškou. Zvoleny přitom byly vždy takové funkční plochy, jejichž podmínky využití nejvíce 

odpovídaly podmínkám využití původních ploch. Tímto způsobem byl odstraněn nesoulad územního plánu 

s obecně závaznými právními předpisy a současně problém s jeho složitostí, nesrozumitelností a obtížným 

uplatňováním. 

Platný ÚP Perná stanovil podmínky využití ploch („regulativy“) velmi složitě, ve 4 úrovních.  

 

Regulativ A - základní funkční regulativ - zóna - funkční zonace území - regulativ úrovně "A": 

V katastru Perné jsou v ÚP Perná vymezeny tyto plochy s rozdílným způsobem využití s určením 

převažujícího účelu využití (hlavní využití) - pro potřebu ÚP nazývané funkční zóny : 

http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf
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Tabulka T1.1 
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Vymezení přípustnosti funkcí řešil ÚP Perná jako regulativ úrovně "B" v plochách vymezených 

regulativem úrovně "A". 

 

Regulativ C - prostorová (objemová) regulace - regulativ úrovně "C".  

Regulativ D - Specifické regulativy - regulativ úrovně "D": Určovaly specifické podmínky využití ploch, 

vymezených ÚP Perná. 

 

 

Srovnávací tabulka, jak byly „překlopeny“ původní funkční plochy a jejich regulativy do nových ploch 

s rozdílným způsobem využití (dle vyhl.č. 201/2006 Sb.) a podmínek jejich využití: 

 



 

Původní regulativy "B" Nové začlenění do funkčních ploch a regulativy Poznámka k regulativům plochy

Kód podmínky Kód Název plochy

Oa občanská vybavenost bez funkce bydlení či ubytování OV plochy občanského vybavení

Ob občanská vybavenost s možností ubytování správce OV plochy občanského vybavení Bydlení majitele a správce podmíněně

OB smíšené funkce centra SO plochy smíšené obytné

Oh občanská vybavenost - hřbitov s příslušensřtvím OZ plochy občanského vybavení - hřbitovy

Ov Vinařský penzion s příslušenstvím do 20 lůžek OU plochy občanského vybavení - ubytování ubytování kapacitně omezit dle parkingu a sousedním plochám bydlení

SKV
vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce s možností 

ubytování do 20 lůžek a bydlení správce
SVv plochy smíšené výrobní - vinařské provozovny

prezentace a prodej produkce, ubytování podmíněně s omezením dle možnosti 

parkingu a sousedním plochám bydlení, u ploch v krajině ubytování do 6 lůžek, 

podmíněně bydlení - majitele a správce

SKX
vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce bez kapacitního 

rozvoje
SVx

plochy smíšené výrobní - vinařské provozovny 

bez kapacitního rozvoje

SKY
vinařské dvory pro zpracování vína a prezentaci produkce s možností 

ubytování do 6 lůžek a bydlení správce
SVv plochy smíšené výrobní - vinařské provozovny

prezentace a prodej produkce, ubytování podmíněně s omezením dle možnosti 

parkingu a sousedním plochám bydlení, u ploch v krajině ubytování do 6 lůžek, 

podmíněně bydlení - majitele a správce

Ba
Bydlení v RD s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, 

službami, integrovanou drobnou výrobou …
BR plochy bydlení - v rodinných domech

Bč Bydlení čisté, bez chovu hosp.zvířat a výroby kód je jen v legendě, ve výkrese nepoužit

BS struktura bydlení Ba a malovýrobních vinných sklepů SKb SOs plochy smíšené obytné - bydlení a vinné sklepy

SO sport, rekreace, ubytování bez objektů rekreace rodinné OT plochy občanského vybavení - sport ubytování podmíněně

SKb vinné sklepy malovýrobní s možností integrovaného ubytování SVs plochy smíšené výrobní - vinné sklepy a rekreace

SKm vinné sklepy malovýrobní bez ubytování VSv plochy výroby a skladování - vinné sklepy
v ÚP použito jen u 1 vinného sklepa, problém je ve změně úp řešen stanovením 

výšky 0,0

Vb čistá nezátěžová výroba, komerce,…, s možností bydlení správce SV
dohodnuta změna využití na plochy smíšené 

výrobní

sklady, garáže, nerušící výroba, parking osobních a nákladních automobilů a 

zemědělské techniky, sídlo firmy, administrativa, podmíněně bydlení (správce a 

majitele)

Vč čistá nezátěžová výroba, komerce,…, bez bydlení správce SV
dohodnuta změna využití na plochy smíšené 

výrobní

Vp průmysl, zemědělská střediska, … SV
dohodnuta změna využití na plochy smíšené 

výrobní

Vs
sýroba smíšeného typu - nezátěžová výroba, služby, vázaný chov zvířat 

bez bydlení a ubytování
SV plochy smíšené výrobní bydlení podmíněně (jen majitel a správce)

Vsb
sýroba smíšeného typu - nezátěžová výroba, služby, vázaný chov zvířat, s 

možností bydlení a ubytování
SV plochy smíšené výrobní bydlení podmíněně (jen majitel a správce)

Vzb
uskladnění, zpracování a distribuce zemědělské produkce s možností 

bydlení správce
SV plochy smíšené výrobní bydlení podmíněně (jen majitel a správce)
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TE fotovoltaické elektrárny s příslušenstvím kód je jen v legendě, ve výkrese nepoužit

DT doprava a technické vybavení, zeleň DS plochy dopravy - silniční

DTP DT s funkcí veřejného prostranství UP plochy veřejných prostranství

DR dopravní koridor rychlostní silnice s příslušenstvím

DZ zařízení infrastruktury - PZP TI plochy technické infrastruktury

Ka ochrana a stabilizace přírodních systémů- VKP, ÚSES NP plochy přírodní

KK klidové psmíšené přírodní plochy v ochranném režimu NPR NP plochy přírodní

KT management CHKO, terénní stanice v ochranném režimu kód je jen v legendě, ve výkrese nepoužit

KW prvky ÚSES a VKP s významnou funkcí vodohospodářskou NP plochy přírodní

UR užitková zeleň s možností umístění drobných staveb příslušenství ZZ

plochy zemědělské - zahrady a sady, plochy 

uvnitř obytných vnitrobloků zařazeny do ploch 

bydlení

sady a vinice přípustné. Nadzemní stavby mohou být umístěny jen v přímé 

návaznosti na zastavěné území.

UZ
užitková zeleň, zahrady, extenzivní sady a vinice s možností oplocení ZZ plochy zemědělské - zahrady a sady

sady a vinice přípustné. Nadzemní stavby mohou být umístěny jen v přímé 

návaznosti na zastavěné území.

Wz vodní plochy a toky NV plochy vodní a vodohospodářské

Za zemědělská prvovýroba - orná půda a trvalé kultury ZA plochy zemědělské - orná půda a trvalé kultury

ZK zemědělská prvovýroba - v ochranném režimu CHKO ZK plochy zemědělské -  v ochranném režimu CHKO

ZV

zemědělská malovýroba - ZPF s převahou sadů, zahrad a vinohradů s 

podmíněním umístěním drobných staveb příslušenství, bez staveb 

rekreačních a ubytovacích

ZV plochy zemědělské -  malovýrobní

Lo lesy s převažující funkcí půdoochrannou a izolační NL plochy lesní
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Změna 1.31 

V průběhu zpracování Změny č. 1 ÚP Perná požádal starosta obce o prověření další dílčí změny, a to změny 

využití zastavitelné plochy označené v ÚP Perná W3 (SKb), na plochu bydlení v rodinných domech, nebo 

plochu smíšenou obytnou. Požadavek byl akceptován a prověřen, zastavitelná plocha je ve změně 

 ÚP označena Z02 a zařazena do ploch smíšených obytných, které se v této poloze jeví jako 

vhodnější způsob využití. 

 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a 

možnosti jejích změn 

Požadavky byly vzaty na vědomí a akceptovány. Koncepce veřejné infrastruktury byla prověřena. Koncepce 

zásobování vodou, nakládání s dešťovými a odpadními vodami, zásobování elektrickou energií, plynem, 

obsluhy telekomunikacemi apod. se nemění. Provedené dílčí změny nemají vliv na celkovou koncepci – 

jedná se například o aktualizaci vedení (tras) stávající liniové infrastruktury a doplnění návrhů veřejné 

infrastruktury v nových zastavitelných plochách. 

 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné 

vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního 

zákona 

Vzaty na vědomí a akceptovány. Úpravy byly provedeny v kapitolách „E. Koncepce uspořádání krajiny“ a 

„F.2. Podmínky pro využití ploch“. Postupováno bylo podle §18 odst. 5 SZ. Odůvodnění je obsaženo v kap. 

II.14 a II.15.5. 

 

b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude 

nutno prověřit, 

 

Nebyly uplatněny. 

 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 

asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo, 

Vzaty na vědomí a akceptovány. Viz výrok kap. G. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO 

ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT, výkres I.c a odůvodnění 

v kap. II.16. „ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ“. 

 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v 

území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody 

o parcelaci, 

Vzaty na vědomí a akceptovány. Viz kap. „K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VE KTERÝCH JE  

ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE“ textové 

části ÚP. 

Změna územního plánu ruší požadavky na zpracování územních studií v plochách D1, D2, Q1, Q2 a T2, 

neboť studie v těchto plochách již byly zpracovány. 

Změna ÚP nevymezuje žádné nové plochy, v nichž by bylo rozhodování o změnách podmíněno zpracováním 

územní studie. 

 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení, 

Byl uplatněn z důvodu možného významného vlivu některých dílčích změn na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

Požadavek byl akceptován. Změna územního plánu byla v etapě pro společné jednání zpracována ve 

variantách „A“ a „B“. Po projednání byla k dopracování vybrána varianta „A“. 
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f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 

odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení, 

Vzaty na vědomí a akceptovány. Změna územního plánu obsahuje požadované texty a výkresy, navíc byl 

zpracován výkres I.f  Výkres části územního plánu s prvky regulačního plánu.  

Změna územního plánu byla zpracována v požadovaném počtu vyhotovení a v požadované formě, včetně 

elektronické verze změny územního plánu. 

 

h) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení Správa CHKO Pálava 

(dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 

78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) po 

posouzení záměru dílčí změny územního plánu Perná zahrnuté do „změny č. 1 územního plánu Perná“ 

vydala dne 14.2.2018 pod č.j: 00285/JM/18 stanovisko ve smyslu § 45i odst. 1 ZOPK stanovisko:  

„Změny využití pozemků označených v příloze č. 1 tohoto stanoviska jako změny č. 1.01, 1.02, 1.03, 

1.04, 1.09, 1.11, 1.12, 1.13, 1.17, 1.19, 1.23 a 1.26 mohou mít významný vliv na příznivý stav předmětu 

ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“ 

 

OŽP JMK jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 písm. d) zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí ve stanovisku ze dne 29.11.2016 pod č.j. JMK 160096/2016 uplatnil  

požadavek na vyhodnocení vlivů změny č. 1 územního plánu Perná na životní prostředí. 

 

Ke Změně č. 1 ÚP Perná proto bylo zpracováno vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území. Viz samostatný dokument č. III. 

Další informace viz kapitoly II.8, II.9 a II.10. 

 

 

K variantě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná uplatnil Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů vydává ve smyslu ustanovení § 

10g a § 10i zákona NESOUHLASNÉ STANOVISKO. 

 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 

16.12.2020 pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Všechny záměry, které byly obsaženy jen ve variantě 

„B“ a ne ve variantě „A“, byly proto z dalšího projednávání změny územního plánu vypuštěny. 
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II.12. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A 

VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 

II.12.1. Demografický vývoj 

 

Vývoj počtu obyvatel obce v posledních letech (ÚAP ORP Mikulov, 2020): 

 

Obec K 1.1.2007 K 1.1.2009 K 31.12.2011 K 31.12.2013 K 31.12.2015 K 31.12.2019 

Perná 764 749 762 762 772 786 

 

ČSÚ dále uvádí počty obyvatel i v letech 2016 a 2017: 

 

Obec K 31.12.2016 K 31.12.2017 

Perná 771 776 

 

Z uvedeného je zřejmé, že počet obyvatel obce mírně roste, v období 2009-2019 o celkem 37 

obyvatel. 

ÚAP ORP Mikulov, aktualizace 2020, uvádí pro Pernou index stáří 116,4, který signalizuje budoucí 

příznivý demografický vývoj obce. 

 

Na základě analýz a výpočtů obsažených v doplňujících průzkumech a rozborech, s ohledem na 

předpokládaný vývoj  lze očekávat, že počet trvale bydlících obyvatel obce vzroste na cca 820 obyvatel.  

 

II.12.2. Využití zastavěného území 

Zastavěné území je v současné době využito zejména pro bydlení. Je zastavěno poměrně 

intenzivně a poskytuje málo možností pro zahušťování další výstavbou. Kompaktní charakter zástavby 

intravilánu obce vyvolal nutnost hledat pro novou obytnou výstavbu i vhodné pozemky mimo zastavěné 

území obce. 

ÚAP ORP Mikulov, aktualizace 2016 a 2020, uvádí pro Pernou následující intenzitu bytové výstavby 

(následující tabulka čerpá z obou aktualizací ÚAP): 

Rok 2010 2014 2015 2018 2019 2014-219 

 PDB IBV PDB IBV PDB IBV PDB IBV PDB IBV PDB IBV 

Perná 1 1 8 11 7 9 13 16 7 9 28 9 

Vysvětlivky: PDB = počet dokončených bytů  

  IBV = intenzita bytové výstavby (počet dokončených bytů/1000 obyvatel) 

ÚAP dále upozorňují na negativní trend, růst počtu neobydlených domů v obci. V Perné bylo v roce 

2014 evidováno 30 rekreačních chalup a 35 rekreačních chat. 

 

Plochy bydlení - přehled a odůvodnění vymezených zastavitelných ploch 

Výpočet potřeby pozemků pro nové rodinné domy v návrhovém období územního plánu (do r. 2030):  

Pro stanovení celkové potřeby počtu nových rodinných domů je třeba vzít v úvahu stáří a kvalitu 

stávajícího bytového fondu, velikost censové domácnosti, předpoklad asanací rodinných domů a další 

aspekty. 
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PROGNÓZA BYTOVÉ VÝSTAVBY Vstupní návrh

hodnoty do r. 2030

Aktuální počet obyvatel (SLBD 2011) 748

Předpokládaný počet obyvatel v návrhovém období územního plánu 820

Přírůstek (+) / úbytek (-) počtu obyvatel 72

Počet trvale obydlených bytů (SLBD 2011) 244

Počet neobydlených bytů (SLBD 2011 neuvádí)

Stávající obložnost trvale obydlených bytů dle SLBD 2011 3,06557377

Předpokládaná obložnost bytů v r. 2025 2,6

POTŘEBA BYTŮ:

28

44

odpad byt. fondu z důvodu stavebního stavu 4

z důvodu urbanistického řešení 0

75

celkem domů (5% dvoubytových) 72

z toho na původ. dříve zastavěných parcelách (po demolici) 1

využití volných ploch v zastavěném území 5

0

zbývá 66

+ rezerva 10 % 7

CELKOVÁ POTŘEBA NOVÝCH STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO RD 72

Celkový počet bytů v roce 2030 317

pokrytí přírůstku počtu obyvatel 

snížení obložnosti byt. fondu - stávající obyvatelstvo

celkem bytů

využití části neobydlených bytů

 
 

Starosta obce zdůrazňuje značný zájem o bytovou výstavbu v obci, a to jak ze strany stávajících 

obyvatel, tak i ze strany přespolních. Konkrétní (číselné) údaje o počtu zájemců ale obce nevede, neboť 

nemá k dispozici žádné zastavitelné pozemky, které by mohla zájemcům nabídnout. 

Z ploch bydlení vymezených platným ÚP Perná zůstává nezastavěno 6,85 ha, na několika 

stavebních pozemcích ale již probíhá výstavba. Nezastavěno tak zůstává cca 5 ha zastavitelných ploch pro 

bydlení (odborný odhad zpracovatele), na kterých lez postavit cca 55 rodinných domů (uvažováno 900 

m2/stavební místo). 

Změna územního plánu by tedy měla pokrýt potřebu vymezení ploch pro dalších 17 rodinných 

domů, tj. vymezit plochy o výměře cca 1,53 ha. 

 

Plochy bydlení jsou tvořeny obytnými ulicemi s převážně řadovou zástavbou, méně zástavbou volně 

stojícími domy. Zástavba má kompaktní charakter. Na základě výpočtů obsažených v dalších kapitolách 

tohoto odůvodnění bylo třeba v územním plánu vymezit další nové stavební pozemky pro rodinné domy. 

Tyto nebylo možné umístit v zastavěném území obce a jsou proto navrženy na „zelené louce“, ale 

v návaznosti na zastavěné území. Nejsou navrženy územně odloučené plochy pro bydlení nebo samoty.  

 

V alternativě „A“ vymezuje změna územního plánu zastavitelné plochy bydlení + plochu 

smíšenou obytnou Z02 o celkové výměře cca 0,8265 ha, což ale nepokryje vypočtenou potřebu obce. 

Důvodem jsou významné limity využití území – rozsáhlé plochy uvažované na severním okraji obce nebylo 

možné do změny územního plánu zařadit, neboť u nich byl zjištěn významný negativní vliv na naturová 

území a negativní vliv na krajinný ráz. 

 

V alternativě „B“, která ale nebyla odsouhlasena, prověřila změna územního plánu zastavitelné 

plochy bydlení + plochu smíšenou obytnou Z02 o celkové výměře cca 3,25 ha. Tato alternativa by tedy 

pokryla potřeby obce s velkou rezervou. Takový rozvoj obce je ale neakceptovatelný, jak je uvedeno výše. 
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II.13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU 

ŘEŠENY V ZÚR 

S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ 

 

Dílčí změna 1.16 ÚP Perná řeší změnu odkanalizování obce Bavory na ČOV Dolní Dunajovice. 

Trasa kanalizace prochází územím obcí Perná a Dolní Dunajovice. 
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II.14. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 

II.14.1. Krajinný ráz 

Územní plán koordinuje zájmy a vztahy v nezastavěném území z hlediska rozdílných možností 

využití krajiny s ohledem na ochranu hodnot a zejména ochranu přírody.  

Nezastavěné území (krajina) je v maximální míře chráněno před novou zástavbou.  

Změna územního plánu se zabývala posouzením souladu ÚP Perná s vydanými Zásadami územního 

rozvoje kraje. 

Podle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje náleží území obce do 2 typů krajin: 

• Západní část k.ú. Perná do typu 19 „Dunajovický“ 

• východní část k.ú. Perná do typu 14 „Mikulovský“ 

Schema ze ZUR: 

 

 

Krajinný typ Požadavky a úkoly pro ÚP - Opatření v ÚP Perná 

Krajinný  typ 19 

„Dunajovický“ 

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny 

(meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem 

členění souvislých ploch orné půdy. 

Tento úkol řeší platný ÚP Perná. Žádné požadavky na změnu územního 

plánu. 

 

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a 

jejich nivách. 

Tento úkol řeší platný ÚP Perná. Podél vodotečí jsou vymezeny biokoridory 

a interakční prvky. Žádné opatření ve změně územního plánu. 
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Krajinný  typ 14 

„Mikulovský“ 

a) Podporovat protierozní opatření a opatření k zajištění zadržování vody v 

krajině. 

b) Podporovat rekreační využití území při současném respektování limitů 

vyplývajících ze zájmů ochrany přírody a krajiny. 

Oba uvedené úkoly platný ÚP Perná řeší. Žádné opatření ve změně územního 

plánu. 

 

 

 

Zdroj: Plán péče o CHKO Pálava na období 2016-2025 (AOPK ČR) 

 

Perná patří mezi obce na úpatích výrazných 

vápencových bradel Pavlovských vrchů, které 

významně ovlivňují krajinný ráz celé oblasti 

CHKO Pálava. Sídlo leží v úpatí a jeho hmotové 

členění se zásadním způsobem uplatňuje v 

dálkových panoramatech Pálavy ve směru od 

silnice I/52 a současně se velmi uplatňuje 

z vyhlídkových míst na Stolové hoře a z vyhlídky 

u Kaple sv. Antonína. 

Existují zde ale i plochy a aktivity narušující 

krajinný ráz: 

• Velké půdní bloky zemědělsky velkovýrobně 

obhospodařované mezi Mikulovem, Bavory a 

Pernou, 

• Areály zemědělské výroby s halovými objekty 

• oplocování zemědělských pozemků, zejména 

vinic, které působí rušivě v krajinných 

pohledech a současně je překážkou 

v průchodnosti krajiny. 

 

V Plánu péče o CHKO Pálava na období 2016-

2025 (AOPK ČR) bylo území Obce Perná (resp. 

jeho východní část) zařazeno do oblasti krajinného 

rázu OKR1 – Pavlovské vrchy a místa krajinného 

rázu č. 1.4 „U Bavor“. 

 

 

Obr. níže: 

- vyhlídka na Pernou z prostoru od kaple sv. 

Antonína 

- vyhlídka na Pernou ze Stolové hory 
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Plán péče uvádí charakteristiku krajinného rázu OKR1: 

„OKR 1 - Pavlovské vrchy 

Krajina má tvar vypreparovaných vápencových bradel s dramatickými siluetami, zasazenými 

do širokého, ale výrazně se zvedajícího úpatí. Jedná se o nejvyšší část území chráněné krajinné 

oblasti s převýšením zhruba 300 m nad okolní rovinatou krajinou. Vrcholové partie bradel pokrývají stepní 

lada, skalní stepi téměř bez dřevinné vegetace. Pro území je typický dvojitý obraz vrcholů, od severu jsou 

svahy zalesněny, od jihu nacházíme rozsáhlé stepní stráně s dobře čitelným mikroreliéfem. V úpadech se 

vyskytují stromy a keře s hustším zapojením díky relativně vyšší vlhkosti stanoviště. Mozaika 

obhospodařovaných polí je vymezena po vrstevnici i po spádnici. Velikost jednotlivých tratí se pohybuje 

v rozmezí od několika desítek arů až do 10 ha. 

Sídla ležící na úpatí, jejich členění a struktura zástavby se výrazně uplatňují při vnímání krajiny. 

Zásadně se uplatňují v dálkových panoramatech Pavlovských vrchů. Sídla podle způsobu zástavby většinou 

řadíme k návesním ulicovkám s typicky orientovanou návsí po spádu. U všech sídel bylo jedním z 

charakteristických znaků utváření plužiny (vymezení polí obhospodařovaných obyvateli obce, zemědělci). 

Díky kolektivizaci a intenzivnímu způsobu užívání krajiny byl tento znak potlačen, v řadě případů dokonce 

zničen. Zavádění nových mechanizačních prostředků a technologií do zemědělství sebou nese další tlaky 

na změny v utváření krajiny, jsou rušeny úvozové cesty a vysoké, sedimentací vzniklé meze. Z volné krajiny 

se ztrácí různorodost v obhospodařování zemědělských pozemků, mizí ovocné sady na svažitém úpatí. 
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Příčiny narušení krajinného rázu: 

V centrální části chráněné krajinné oblasti, tedy v OKR 1 Pavlovské vrchy jsou snahy o umístění 

staveb jen ojedinělé. Na druhou stranu se zde setkáváme s úbytkem variability užívání krajiny (jednotlivá 

pole s různými způsoby hospodaření a různými kulturními plodinami), dnes nastupuje tendence 

monokultury (vinice). Při tomto způsobu využívání území v krajině nenacházíme členění ploch jiných 

vlastníků v krajině. Jednotlivá pole a pozemky splynou do výrazného monobloku vinice, neboť způsob 

založení i obhospodařování je téměř shodný u všech zemědělských subjektů.“ 

 

Plán péče o CHKO Pálava na období 2016-2025 neuvádí žádné podrobnosti k místům krajinného rázu. Ty 

jsou ale obsaženy ve studii „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava (Ing. Stanislav Wieser, 

2011)“ – viz dále. 

 

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava (Ing. Stanislav Wieser, 2011) 

 

Pásma krajinného rázu:  

 

 

 

 

 
Zdroj: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava 

Zóny odstupňované ochrany přírody: 

 

    

Zdroj: Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava 

V roce 2011 pořídila Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR studii „Preventivní 

hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava“. Zhotovitelem studie byl Ing. Stanislav Wieser, Moskevská 

15/1232, 360 01 Karlovy Vary. 

Území obce Perná náleží do místa krajinného rázu 1.5, jižní část k.ú. Perná pak do místa krajinného 

rázu MKR-1.4. 

 

Charakteristika místa krajinného rázu 1.5: 

 
Charakteristické znaky přírodní  

+Výrazný hřbet Pavlovských vrchů se nad Pernou snižuje mezi vrchy Obory s Pálavou a Stolovou horou, kde jsou 

!enklávy biotopů zemědělsky neobhospodařované půdy.  

+Skály ve svahu Obory, Pálavy a Stolové hory.  

+Přechod do nížinné polohy v Dunajovické sníženině (vymezení MKR silnicí bez prostorové hranice). 
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Charakteristika historická  

Široce otevřená krajina pod sedlem s komunikačním napojením na hřeben vrchů byla příhodná v době kolonizace 

ve 13.-14.stol. pro založení sídla s dostatečnou rozlohou zemědělské půdy.  

Samota Spálenka je mezi sídly v CHKO Pálava výjimečným jevem. 

 

Charakteristické znaky kulturní  

+Osídlení se vymezilo na ostře ohraničenou zástavbu a poměrně stabilní rozčlenění na polnosti, z nichž dominují 

vinice.  

+Pásy a skupiny dřevin rostoucích mimo les jsou výrazněji zastoupeny při úpatí vrchů, kde jsou i !bývalé pastviny 

(část udržována jako biotop květeny).  

Turistická spojnice Vinařskou stezkou pod západními svahy vrchů, z Perné značená cesta na Stolovou horu.  

 

Dominanty  

+Obora se skalní věží Trůn, Pálava, Stolová hora nad MKR.  

+Kostel v Perné.  

(-)Zemědělský areál na západní straně vesnice.  

 

Harmonické vztahy  

+Členění polností a nelesní zeleň ve vztahu k vesnickému osídlení.  

(-)Disharmonie velkých objektů a nečleněné krajiny při západní hranici MKR.  

 

Estetické vnímání  

+Pozitivní vnímání MKR je silnější ze západní strany s pozadím vrchů a sedla hřbetu, rušivá je návaznost krajiny 

při hranici v nadhledu od východu.  

 

Doporučení ochrany krajinného rázu  

Pro krajinu v okolí Perné uplatňovat pásmo B zpřísněné ochrany KR, jinak pásmo C. V centrální části pásmo A 

přísné ochrany KR. 

 

Charakteristika místa kraj.rázu 1.4: 
 

Charakteristické znaky přírodní  

+Výrazný hřbet Pavlovských vrchů se zvedá Stolovou horou severovýchodně nad Bavory a táhlým sedlem 

vymezuje MKR k Turoldu.  

+Skály ve svahu Stolové hory.  

+Přechod do nížinné polohy v Dunajovické sníženině (vymezení MKR silnicí bez prostorové hranice).  

+PP Anenský vrch, PP Kočičí kámen a PP Růžový kopec v izolovaných polohách mezi polnostmi.  

 

Charakteristika historická  

Mělká kotlina pod prameništěm Bavorského potoka byla příhodná při kolonizaci ve 13.-14.stol. pro založení sídla 

s dostatečnou rozlohou zemědělské půdy.  

 

Doporučení ochrany krajinného rázu  

Pro krajinu mezi obcemi Perná a  Bavory uplatňovat pásmo C běžné ochrany KR, pro přírodní památky pásmo A 

přísné ochrany KR (ty jsou ale mimo řešené území).  
 

K samotnému sídlu Perná studie mimo jiné uvádí: 
 

Charakteristické jednotlivosti 

+Vesnice uzavřeného ulicového typu.  

+Střední návesní centrálně komponovaná ulice směrem ke kostelu.  

+Centrálně umístěná kašna a sousoší Nejsvětější Trojice.  

+Radnice s věžičkou.  

+Kaplička sv. Urbana.  

+Okapové řazení tradičních domů.  

+Převažující červené pálené krytiny střech.  
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+Vinné sklepy  

(-)Domy s plochými střechami v dostavbách na SZ.  

(-)Výrazný a zachovalý ovál zástavby porušen rozvíjením na JZ.  

(-)Téměř kontaktně umístěný areál zemědělské výroby.  

Samota Spálená Hospoda (Spálenka) 

 

Dominanty  

+Kostel sv. Mikuláše  

+Přírodní krajinné pozadí Pálavy a Stolové hory se sedlem mezi vrchy.  

(-)Výrobní areál na SZ  

Pásma ochrany KR  

Návesní ulice má parametry památkové zóny. V její zástavbě a vybraných parcelách v kontaktu s ní uplatňovat 

pásmo A přísné ochrany KR, pro ostatní případné dostavby v souběžných ulicích vzhledem ke stávajícímu stavu 

uplatňovat pásmo B zpřísněné ochrany KR stejně jako na nově otevřených rozvojových plochách (bez ohledu na 

kontextově nevhodné již stávající domy).  

Regulativy a limity  

ÚP obce obsahuje rozvojové plochy na JZ, kde doplňují dříve již naznačený směr zástavby – v něm nepokračovat! 

Menší plochy jsou na SZ straně, kde neovlivní charakteristický tvar plochy zástavby. Přestože z hlediska 

krajinotvorného je možný určitý rozvoj ploch zástavby v podélném směru, platí, že navržený plošný rozvoj obce 

je nutné považovat za limitní. 

 

Komentář zpracovatele studie: 

Perná spolu s Klentnicí jsou obcemi, kde v posledních desetiletích byl zaznamenán znatelný nárůst počtu 

obyvatel (16%). K projevu této tendence patří pravděpodobně zástavba řadovými domy s plochou střechou na 

SZ. Novější zástavba by měla lépe reprezentovat vstupní prostor do vesnice. Stejně nepříznivé vjemy navozuje 

vjezd k Perné přes samotu Spálená Hospoda. Jako vstupní „brána“ do CHKO Pálava je toto místo 

bezkonkurenčně nejodpudivější. Návesní ulice dojmy z Perné povyšuje a zasluhuje si pozornost při stavebních 

zásazích.  

 

Významnější vliv na krajinný ráz bude mít dálnice D52, která bude umístěna v koridoru K-DS04-

A, zejména v úseku mimoúrovňové křižovatky Perná. Tato křižovatka bude viditelná i z turistických 

vyhlídek umístěných na Pálavě: 

 

 

K minimalizaci negativních vlivů stavby D52 na krajinný ráz jsou v kapitole „Koncepce veřejné 
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infrastruktury“ výrokové části územního plánu stanoveny konkrétní podmínky pro využití koridoru. 

V současné době se předpokládá, že bude v tomto úseku dálnice vedena pod úrovní stávajícího terénu, což 

by přispělo k omezení negativních vlivů na krajinný ráz. 

 

II.14.2. Územní systém ekologické stability 

Hlavními výchozími podklady pro řešení územního systému ekologické stability krajiny v rámci 

zpracování změny č. 1 ÚP Perná jsou:  

• Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (Atelier T-plan s.r.o., Urbanistické středisko Brno, 

vydány 5.10.2016) 

• Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů 

s.r.o., duben 2015), 

• Koncepční vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability na území 

Jihomoravského kraje - dohodnutý odvětvový podklad orgánů ochrany přírody Jihomoravského kraje 

z roku 2012 (dále jen "odvětvový podklad OPK"); 

• Územně analytické podklady (ÚAP) obce s rozšířenou působností (ORP) Pohořelice - 4. úplná 

aktualizace (2016); 

• Územní plán  Perná 

• Řešení ÚSES v platné či souběžně zpracovávané územně plánovací dokumentaci (ÚPD) okolních obcí 

a v dokončených KPÚ navazujících katastrů; 

• Metodika vymezování územního systému ekologické stability (MŽP, březen 2017). 

 

Předmětem změny č.1 ÚP Perná, dílčí změny č. 1.29, bylo prověření souladu vymezení NRBC 2013 

Pálava s vydanými ZÚR kraje. V této souvislosti bylo zjištěno, že poloha NRBC 2013 Pálava, vymezeného 

v platném ÚP Perná, v zásadě odpovídá biocentru vymezenému v ZÚR kraje. Drobné rozdíly – přesahy 

z plochy vymezené Zásadami územního rozvoje kraje – byly zesouladěny s nadřazenou dokumentací: 

 

 

ÚP Perná (bílou čarou hranice NRBC dle ZÚR) Změna č.1 (bílou čarou hranice NRBC dle ZÚR) 

  
 

 

Předmětem Změny č. 1 ÚP Perná nebyla úprava místního ÚSES – lokální ÚSES se nemění. 
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II.15. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ 

VYBRANÉ VARIANTY  

II.15.1. Důvody pro pořízení změny ÚP 

Důvodem pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Perná je potřeba koordinace ZUR JMK 

s územně plánovací dokumentací obce, prověření požadavků fyzických a právnických osob uplatněných 

v Zadání změny č. 1 ÚP Perná a aktualizace územního plánu v návaznosti na změny stavebního zákona a 

předpisů souvisejících.  

 

 

II.15.2. Přehled a zdůvodnění jednotlivých dílčích změn územního plánu 

Přehled jednotlivých dílčích změn ÚP je uveden v kap. II.11. Je zde obsaženo i částečné zdůvodnění 

těchto změn, další zdůvodnění viz následující kapitoly. 

 

Změna č. 1 ÚP Perná byla v etapě návrhu pro společné jednání zpracována ve dvou alternativách, 

resp. variantách. 

• Varianta „A“ je pojata jako varianta základní, resp. minimální. Obsahuje ty změny územního plánu, 

které jsou nezbytné a neopomenutelné (zpřesnění záměrů obsažených ve vydaných ZÚR kraje, 

aktualizace zastavěného území, uvedení územního plánu do souladu s aktuálními právními předpisy) a 

prověřené požadavky fyzických a právnických osob, které se zpracovateli jeví jako opodstatněné, 

bezproblémové nebo málo problematické. 

• Varianta „B“ obsahovala stejné změny jako varianta „A“, vymezila ale umístění dalších zastavitelných 

ploch bydlení na SV okraji obce a rozšířila změnu územního plánu o další zastavitelné plochy (Z39, 

Z42, Z43, Z45, Z46, Z47 a plochy souvisejících veřejných prostranství, k umístění veřejné dopravní a 

technické infrastruktury pro obsluhu těchto ploch. 

 

K variantě „B“ návrhu Změny č. 1 ÚP Perná vydal Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 

životního prostředí jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i 

zákona NESOUHLASNÉ STANOVISKO. 

 

K dopracování změny územního plánu vybralo proto obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 

16.12.2020 pod číslem usnesení 6 variantu „A“. Všechny záměry, které byly obsaženy jen ve variantě „B“ 

a ne ve variantě „A“, byly proto z dalšího projednávání změny územního plánu vypuštěny. 

 

II.15.3. Doprava 

Katastrálním územím Perná prochází tyto silnice: 

silnice-označení název - trasa 

• I/52 Brno – Pohořelice – Mikulov – státní hranice 

• II/420 Nikolčice – Hustopeče – Perná 

• III/4147 Dolní Dunajovice – Brod nad Dyjí 

• III/42121 Perná – Klentnice 

• III/42122 Spálená Hospoda - Perná 

• Silniční síť je ÚP respektována. 
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Úpravy silnic: 

Úpravy silnic mimo zastavěné území a zastavitelné plochy budou prováděny dle zásad 

ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic" a krajské silnice podle Návrhové kategorizace krajských silnic 

JMK v kategoriích: 

silnice Kategorie Poznámka 

III. tř. S 6,5/60 (50) úseky lokálního významu 

II/420 S 7,5/70 Tah oblastního významu 

D52 R 25,5/120*) (D 26,5/120) Státní silnice 

*) Kategorie nesouhlasí s aktuální ČSN, ale kvůli ÚŘ bude tato kategorie pravděpodobně 

uvažována i nadále. 

 

Řešeným územím prochází v severojižním směru silnice I/52. Navrhuje se zkapacitnění silnice I/52 

v parametrech dálnice druhé třídy (D52). Pro tuto dálnici (a souběžnou silnici II.třídy) je v územním plánu 

zpřesněn koridor DS04, vymezený v ZÚR kraje. 

ZÚR odůvodňují vymezení koridoru DS04 takto: 

„Dálnice D52 (přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 268/2015 Sb. – R52) je v přeshraničních 

souvislostech součástí spojení Brno – Mikulov – Vídeň, v regionálních souvislostech zpřístupňuje 

a obsluhuje jižní část OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a sídla v N-OS2 rozvojové ose Vídeňská 

včetně subregionálních center Pohořelice a Mikulov. V návaznosti na silnici I/53 v Pohořelicích se 

spolupodílí na zpřístupnění prostoru Znojemska. V úseku Rajhrad – Pohořelice (křižovatka D52 × I/53) je 

realizovaná v parametrech čtyřpruhové směrově dělené silnice s mimoúrovňovými křižovatkami. 

V evropských souvislostech, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o hlavních 

směrech Unie pro rozvoj transevropských dopravních sítí, je dálnice D52 zařazená do sítě TEN-T Core, 

u které se mimo jiné předpokládá dokončení sítě a odstranění úzkých míst do r. 2030. Dálnice D52 

Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen / Rakousko (E461) je zahrnuta v politice územního rozvoje jako 

koridor kapacitní silnice. Usnesením vlády ČR č. 713/2010 Sb. o změně usnesení vlády ze dne 9. června 

2008 č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní komunikace Pohořelice – státní hranice s Rakouskou 

republikou je potvrzeno propojení rychlostní silnice R52 na území České republiky a dálnice A5 na území 

Rakouské republiky na česko-rakouské státní hranici mezi městy Mikulov a Drasenhofen. 

Dálnice D52 je koncepčně zakotvena v Dopravní sektorové strategii, 2. fáze a obsažena v Prioritě 3 

Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje v dokumentu „Aktualizace strategické vize 

Strategie Jihomoravského kraje 2020“. Její příprava ve spojení Pohořelice – Mikulov – státní hranice ČR / 

Rakousko je potvrzena Usnesením vlády ČR č. 713/2010, o změně usnesení vlády ze dne 9. června 2008 

č. 735, k přípravě a výstavbě kapacitní silnice pozemní komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice 

s Rakouskou. Záměr je obsažen v Prioritě 3 Rozvoj páteřní infrastruktury a dopravního napojení kraje 

v dokumentu „Aktualizace strategické vize Strategie Jihomoravského kraje 2020“. 

Navrhovaný koridor D52 naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (23) – „…vytvářet 

předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní infrastruktury…“, dále priority územního 

plánování ZÚR JMK v odstavcích (3a), (3b) a (8a), které spočívají především ve vytváření územních 

podmínek pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost 

venkovského prostoru kraje a pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem podpořit 

formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce a dále prioritu územního plánování 

ZÚR JMK v odstavci (7), především ve vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní napojení JMK 

na evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních 

koridorů. 

Koridor D52 je páteřní dopravní osou N-OS2 rozvojové osy Vídeňská, ve které je uplatněn 

požadavek na vytváření územních podmínek pro rozvoj obcí s výraznou vazbou na dopravní osu (Brno –) 

Pohořelice (– Vídeň), z čehož vyplývají i požadavky na kapacitu a upravenost silničního tahu, který je 

součástí sítě TEN-T Core s předpokladem dokončení jeho přestavby do r. 2030.“ 

 

Dílčí změna č. 1.29 upřesňuje koridor vymezený pro D52, pod označením K-DS04-A. Jedná se o 
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koridor dopravní infrastruktury – silniční. Koridor je zpřesněn na katastrální mapu v proměnlivé šířce, 

převážně 200 m, s místním rozšířením v místě křižovatek a souvisejících staveb.  

Jedná se o tzv. „prověřený koridor“, ke kterému oprávněný investor (ŘSD ČR) poskytl aktuální 

projektovou dokumentaci („D52 5206 Perná-st.hranice ČR / Rakousko, 5206.4 Nové Mlýny-Bavory“, 

DÚR, HBH projekt). 

Protože některé související stavby (tedy stavby vedlejší ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona) 

zasahují podle tohoto projektu i mimo koridor vymezený v ZÚR kraje, byly pro tyto stavby (resp. jejich 

části přesahující koridor K-DS04-A) ve změně ÚP Perná vymezeny samostatné koridory dopravní 

infrastruktury označené K-DS04-B, K-DS04-C, K-DS04-D a koridory technické infrastruktury K-T01, K-

T02. Bylo přitom postupováno podle metodického doporučení MMR „Vymezení koridorů veřejné dopravní 

a technické infrastruktury v územním plánu“, které mimo jiné konstatuje: 

• „Koridor upřesněný v ÚP nesmí přesáhnout vně hranic koridoru vymezeného v ZÚR (v opačném 

případě by se jednalo o nesoulad ÚP se ZÚR).  

• Některé vedlejší (související) stavby, zejména vyvolané přeložky inženýrských sítí, nemohou být v celé 

své délce součástí koridoru, protože mnohdy zasahují i do značné vzdálenosti od vymezeného koridoru. 

• Pro vedlejší (související) stavby, které jsou známy v době vymezování koridoru a u kterých je zřejmé, 

že budou zasahovat do území značně vzdáleného od hlavní stavby a nelze je proto v plném rozsahu 

zahrnout do vymezovaného koridoru, je nezbytné vymezit samostatné koridory (např. pro přeložku 

křižující silnice, produktovod apod.).  

• Koridory zpravidla nelze vymezit v rozsahu pokrývajícím všechny vedlejší (související) stavby, neboť 

jejich skutečný rozsah obvykle v době pořizování ÚPD neznáme, a také proto, že některé z nich, např. 

vyvolané přeložky DI nebo TI, mnohdy zasáhnou i do území značně vzdáleného od hlavní stavby DI, 

a tak by koridor zahrnující související stavby v celém jejich rozsahu mohl např. zasahovat až hluboko 

do zastavěného území obce a působit dojmem, že zde bude umístěna stavba DI. 

• Lze doporučit, aby minimální šířka koridoru byla v případě stavby, upřesněné studií nebo podrobnou 

dokumentací, alespoň v rozsahu budoucího ochranného pásma stanoveného právními předpisy (např. 

zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, energetický zákon, zákon o vodovodech a 

kanalizacích) zvětšeného v závislosti na kumulaci očekávaných problémů při umisťování a povolování 

stavby.“ 

 

V podmínkách využití koridoru K-DS04-A i ostatních souvisejících koridorů jsou zohledněny 

požadavky ZÚR, včetně hodnocení vlivu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj. ÚP Perná vymezením výše 

uvedených koridorů splnil úkoly pro územní plánování obsažené v ZÚR kraje: 

a)   Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52 v součinnosti s dotčenými orgány státní správy, 

s ohledem na jeho přepravní funkci, požadované technické parametry a návaznost na postupně realizovanou 

kapacitní silnici A5 Wien – Drasenhofen. 

b)  Zpřesnit a vymezit koridor dálnice D52 s ohledem na optimalizaci trasy v rámci koridoru 

s cílem minimalizace dopadů na obytnou zástavbu, zajistit splnění hlukových limitů, minimalizaci vlivů na 

CHKO Pálava a PR Věstonická nádrž, minimalizaci vlivů na lokality soustavy Natura 2000 EVL Mušovský 

luh, PO Pálava, PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, minimalizaci rozsahu záboru ZPF a PUPFL, 

minimalizaci vlivů na ochranná pásma vodních zdrojů I. a II. stupně. 

c)   Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru dálnice D52 v ÚPD dotčených obcí. 

 

Záměr (koridor DS04) byl v rámci zpracování ZÚR kraje podroben Hodnocení vlivu na životní 

prostředí (SEA), s tímto výsledkem: 
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V ZÚR jsou vyhodnoceny identifikovatelné vlivy, včetně vlivů kumulativních a synergických a 

navržena následující opatření k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci negativních vlivů tohoto 

koridoru: 

 



 

 
 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP Perná, změna č.1 

Odůvodnění změny územního plánu 

Strana: 110 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP Perná, změna č.1 

Odůvodnění změny územního plánu 

Strana: 111 
 

 

 

 

 
 

Uvedená opatření byla zapracována do výrokové části změny územního plánu, do kapitoly D. 

 

Obdobná opatření byla přiměřeně aplikována i na zbývající koridory dopravní infrastruktury – 

silniční, označené K-DS04-B, K-DS04-C, K-DS04-D. 

 
Vlastní koridor K-DS04 (-

A,B,C,D) je určen nejen 

pro samotnou dálnici D52, 

ale i tzv. „doprovodnou 

komunikaci“, uvedenou 

v ZÚR kraje, což dokládá 

schéma obsažené v 

projektové dokumentaci 

(„D52 5206 Perná-

st.hranice ČR / Rakousko, 

5206.4 Nové Mlýny-

Bavory“, DÚR, HBH 

projekt, 11/2018): 

 

Pozn: bude se jednat o 

silnici II/420, vyznačenou 

ve schéma modře 
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Dopravní obsluha nově vymezených ploch přestavby a zastavitelných ploch je uvažována ze 

stávajících místních popřípadě účelových komunikací, nebo z komunikací, které budou umístěny 

v navrhovaných plochách UP (plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství). 

Plocha P05 bude připojena přímo na silnici III/42122, plochy P03 a P04 pak budou na tuto silnici 

připojeny prostřednictvím stávajících účelových komunikací. Žádné další zastavitelné plochy vymezené 

změnou územního plánu nebudou odkázány na přímou dopravní obsluhu ze silnic II. ani III. třídy. 

 

II.15.4. Technická infrastruktura 

Změna č. 1 ÚP Perná nemá významný vliv na zásobování vodou, odkanalizování, čištění odpadních 

vod, zásobování elektrickou energií a zásobování plynem řešeného území. Základní koncepce jsou 

vymezeny v ÚP Perná a Změna č. 1 ÚP Perná je respektuje. 

Trasy stávajících sítí veřejné technické infrastruktury byly aktualizovány a upřesněny podle ÚAP a 

dle projektové dokumentace „Perná-lokalita „Nad hřištěm“, komunikace, kanalizace a vodovod“, PS, 

Projekce  inženýrských sítí s.r.o., Břeclav, VI/2014. 

Ve výkresové části jsou doplněny sítě veřejné technické infrastruktury k obsluze nových 

zastavitelných ploch. Navrhované vodovody byly podle možností zokruhovány.   

Dílčí změna 1.16 ÚP Perná řeší změnu odkanalizování obce Bavory na ČOV Dolní Dunajovice. 

Trasa kanalizace prochází územím obcí Perná a Dolní Dunajovice, dotýká se jihozápadního okraje k.ú. 

Perná. Na území obce Perná je rovněž umístěna čerpací stanice pro tuto kanalizaci. 

 

Změna ÚP Perná vymezuje koridory K-T01 a K-T02, určené pro umístění souvisejících staveb 

(vedlejších staveb ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona), ke stavbě budoucí dálnice D52. Jedná se o 

přeložky a úpravy vodotečí, které nejsou součástí koridoru DS04, vymezeného ZÚR kraje. 

 

II.15.5. Odůvodnění vymezených ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek využití ploch 

V souladu s ustanovením vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, člení územní plán k naplňování 

cílů a úkolů územního plánování (§ 18 a 19 stavebního zákona) a s ohledem na rozdílné nároky na prostředí 

území obce na plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje podmínky jejich využití. 

Plochy s rozdílným způsobem využití se vymezují s ohledem na specifické podmínky a charakter 

území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 

využívání území. 

Ve výrokové části v  kapitole „F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S 

ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ“ jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem 

využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustné 

využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek 

prostorového uspořádání, včetně podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, 

intenzity využití pozemků v plochách). 

Při vymezování podmínek byly brány v potaz především hlediska ochrany jednotlivých složek 

životního prostředí, ochrany krajinného rázu, vzájemného doplňování činností a zamezení střetů vzájemně 

neslučitelných činností, ochrana přírodních, civilizačních, architektonických a kulturních hodnot. 

Územní plán v souladu s ustanovením § 18 odst. (5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

upřesňuje a zpřísňuje podmínky umisťování staveb v nezastavěném území. Důvodem je především ochrana 

přírodních hodnot, ochrana složek životního prostředí, zajištění prostupnosti území. Regulace je provedena 

ve výrokové části v kapitole F. 

 

V kapitole F.1 „Základní pojmy“ textové části územního plánu územní plán definuje mimo jiné: 

Pojem Odůvodnění pojmu 

Občanské vybavení místního významu: jedná se 

o občanské vybavení, které 

Velikost stavebního pozemku maloobchodních 

zařízení (max. 1000 m2) je odůvodněna cílem 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501#f3143012
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501#f3143016
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▪ slouží převážně obyvatelům přilehlého území 

(maloobchodní a stravovací služby, zařízení 

péče o děti, předškolní zařízení, sportovní a 

relaxační zařízení). Přitom plocha stavebního  

pozemku maloobchodních zařízení nesmí 

přesáhnout 1000 m2. 

▪ slouží obyvatelům širšího území, ale nemá 

negativní vliv na pohodu prostředí (například 

ubytovací zařízení o kapacitě do 10 lůžek, 

stavby pro sociální služby, školská zařízení, 

zdravotnická zařízení, stavby a zařízení pro 

kulturu a církevní účely,  služby 

omezení střetů vzájemně neslučitelných činností 

(§3 vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění). 

Hodnota 1000 m2 se opírá o ustanovení §4 téže 

vyhlášky. Tato velikost by měla zachovat kvalitu 

prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše. 

Maloobchodní zařízení této velikosti jsou 

slučitelná s bydlením a obvykle slouží zejména 

obyvatelům v takto vymezené ploše. 

Stejné důvody vedly i k omezení kapacity 

ubytovacích zařízení. 

Rodinné vinné sklepy: jsou převážně podzemní 

objekty pro malovýrobní zpracování a skladování 

vína, jejichž kapacita nemůže negativně ovlivnit 

chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní 

prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb 

(např. staveb pro bydlení a staveb občanského 

vybavení). Tyto podmínky splňují objekty pro 

zpracování vinné révy a uchování vína, jejichž 

zastavěná plocha nadzemní částí objektu 

nepřesahuje 80m2 a celková zastavěná plocha, 

včetně podzemní části, nepřesahuje 300 m2. 

Rodinné vinné sklepy mohou mít, pokud to 

umožňuje maximální podlažnost stanovená pro 

danou plochu, rekreační nástavbu umožňující 

ubytování. Trvalé bydlení je v nástavbě rodinných 

vinných sklepů přípustné jen výjimečně, při splnění 

podmínek obsažených v kap. I.F.2. Dále mohou 

rodinné vinné sklepy obsahovat místnost určenou 

k posezení a degustaci vína, jejíž velikost a 

kapacita ale musí zohlednit polohu sklepa ve 

vztahu k nejbližším obytným objektům a objektům 

občanského vybavení, aby se zamezilo hlukovému 

obtěžování. 

Stanovené velikosti nadzemní části objektů (do 

80m2) a celkové zastavěné plochy, včetně 

podzemní části (do 300 m2) mají za cíl: 

- odlišit rodinné (malovýrobní) vinné sklepy od 

větších vinařských provozoven, které mají 

významnější negativní vlivy na životní 

prostředí (hluk, zápach, exhalace produkované 

obslužnou dopravou), 

- zachování drobného měřítka sklepních uliček, 

včetně struktury zástavby, 

- podpoření drobného podnikání v obcích (v 

zemědělství, resp. vinařství, popřípadě 

doplňkově i v cestovním ruchu) a péče o 

krajinu (na rodinné vinné sklepy jsou zpravidla 

navázány soukromé vinohrady o menší 

výměře, což je žádoucí z hlediska struktury 

krajinného rázu – mozaika menších vinic 

prostřídaná zahradami a pozemky jiného druhu 

dotváří optimální strukturu krajiny). 

Malé stavby odpadového hospodářství: stavby 

určené ke shromažďování a třídění komunálních 

odpadů - sběrné odpadové dvory, o velikosti 

stavebního pozemku  do 2000 m2 včetně. V těchto 

stavbách nelze provádět jinou činnost s odpady, 

např. jejich zpracování, kompostování, mletí. 

Velikost pozemku sběrných odpadových dvorů 

(max. 2000 m2) i další podmínky jsou odůvodněny 

cílem omezení střetů vzájemně neslučitelných 

činností (§3 vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném 

znění). 

Protože jsou malé stavby odpadového hospodářství 

přípustné i v plochách, které leží v blízkosti ploch 

bydlení či ploch smíšených obytných, bylo třeba 

zajistit ochranu chráněných venkovních prostor, 

chráněných venkovních prostor staveb a 

chráněných vnitřních prostor staveb před 

negativními vlivy jak samotných staveb 

odpadového hospodářství, tak i před druhotnými 

negativními vlivy (např. z dopravy). To zajišťuje 

územní plán limitováním maximální velikosti 

stavebního pozemku odpadových dvorů. 
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V kapitole F.2 „Podmínky pro využití ploch“ textové části územního plánu jsou vymezeny 

podmínky, které naplňují cíle územního plánování definované v § 18 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění 

(stavební zákon): 

„4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako 

podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky 

pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 

území.“ 

Zvláště pak odůvodňujeme některé speciální podmínky: 

 

Text podmínky Odůvodnění 

BR 

Přípustné využití: …, parkoviště pro osobní 

automobily o velikosti do 10 parkovacích míst, 

řadové garáže o úhrnné kapacitě do 10 míst. 

Dle §4 vyhl.č. 501/2006 Sb., v platném znění se 

„plochy bydlení obvykle samostatně vymezují za 

účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním 

prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt 

a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, 

dostupnost veřejných prostranství a občanského 

vybavení.“ 

K zajištění kvalitního prostředí, nerušeného a 

bezpečného pobytu obyvatel stanovuje územní 

plán maximální velikost parkovišť a garáží v těchto 

plochách. Velikost do 10 míst spolehlivě zajistí 

potřebnou míru komfortu (zejména z hlediska 

hlukové zátěže) a současně umožní v těchto 

plochách vytvořit příznivé podmínky pro řešení 

dopravy v klidu. Budování větších parkovišť či 

větších garáží by bylo nevhodné nejen z hlediska 

možných negativních dopadů na hygienu prostředí, 

ale i z hlediska architektonického (riziko narušení 

struktury zástavby). 

SO, SOs 

Přípustné využití: … parkoviště pro osobní 

automobily o velikosti do 20 parkovacích míst. 

Důvody jsou obdobné jako výše.  

ZV 

Nepřípustné využití: v těchto plochách se ve 

veřejném zájmu vylučují následující stavby, 

zařízení a jiná opatření uvedená v § 18 odst. 5 

stavebního zákona: 

- ………. 

Jedná se o plochy navazující na zastavěné území, 

které tvoří přechodový článek mezi zástavbou a 

volnou krajinou. Nastavěné podmínky mají za cíl 

uchovat přírodní a krajinné hodnoty a krajinotvorné 

a stabilizační funkce ovocných sadů v krajině. 

ZA, ZK, ZZ 

v těchto plochách se ve veřejném zájmu vylučují 

následující stavby, zařízení a jiná opatření 

uvedená v § 18 odst. 5 stavebního zákona: 

………. 

Jedná se o převážně zemědělské pozemky ležící 

v CHKO a v území soustavy Natura 2000, nebo 

mimo tato chráněná území.  

Vyloučení vybraných staveb, zařízení a činností 

uvedených v § 18 odst. 5 SZ, ve veřejném zájmu, 

zohledňuje charakter a polohu jednotlivých ploch a 

má za cíl mimo jiné zachovat harmonii mezi 

krajinou a člověkem vytvořenými díly.  

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana 

všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických 
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znaků, přírodních zdrojů a vyváženého životního 

prostředí. Přitom k typickým znakům patří i 

rozmístění a urbanistická skladby sídlišť ve vztahu 

k rozvržení a využití lesního a zemědělského 

půdního fondu, patří k nim i stavby a místní 

zástavba lidového rázu. K zachování základních 

typických znaků jsou uplatněny podmínky využití 

ploch a jsou stanovena omezení, resp. vyloučení 

vybraných staveb, zařízení a činností ve veřejném 

zájmu. To vše i na základě ustanovení § 2 odst. 1 a 

2 Zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

ochranou přírody a krajiny se rozumí vymezená 

péče státu, fyzických a právnických osob nejen o 

volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, ale 

i péče o ekologické systémy a krajinné celky, o 

vzhled a přístupnost krajiny. 

ÚP se opírá o úkoly územního plánování 

definované v §19 SZ:  

„c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 

veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 

území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v 

území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 

území a na využitelnost navazujícího území“ 

NL 

V plochách lesních se ve veřejném zájmu vylučují 

následující stavby, zařízení a jiná opatření uvedená 

v § 18 odst. 5 stavebního zákona: 

• stavby, zařízení, a jiná opatření pro 

zemědělství, 

• stavby, zařízení, a jiná opatření těžbu nerostů,  

• některá technická opatření a stavby, které 

zlepší podmínky jeho využití pro účely 

rekreace a cestovního ruchu, a to hygienická 

zařízení, ekologická a informační centra. 

Územní plán vylučuje ve veřejném zájmu veškeré 

stavby, zařízení a činnosti, jejichž umístění by bylo 

v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb., Zákon o 

lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění. 

Postupováno je přitom zejména podle §14 lesního 

zákona: 

„(1) Projektanti nebo pořizovatelé územně 

plánovací dokumentace,8) návrhů na stanovení 

dobývacích prostorů9) a zpracovatelé dokumentací 

staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se 

přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni 

navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z 

hlediska zachování lesa, ochrany životního 

prostředí a ostatních celospolečenských zájmů 

nejvhodnější; přitom jsou povinni provést 

vyhodnocení předpokládaných důsledků 

navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, 

způsob následné rekultivace a uspořádání území po 

dokončení stavby.“ 

NP, NP, NVp, NK 

 

 

Jedná se o převážně nezemědělské plochy ležící 

v CHKO a v území soustavy Natura 2000, nebo 

mimo tato chráněná území.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289#f1658536
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289#f1658537
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Vyloučení vybraných staveb, zařízení a činností 

uvedených v § 18 odst. 5 SZ, ve veřejném zájmu, 

zohledňuje charakter a polohu jednotlivých ploch a 

má za cíl mimo jiné zachovat harmonii mezi 

krajinou a člověkem vytvořenými díly.  

Posláním chráněné krajinné oblasti je ochrana 

všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických 

znaků, přírodních zdrojů a vyváženého životního 

prostředí. Přitom k typickým znakům patří i 

rozmístění a urbanistická skladby sídlišť ve vztahu 

k rozvržení a využití lesního a zemědělského 

půdního fondu, patří k nim i stavby a místní 

zástavba lidového rázu. K zachování základních 

typických znaků jsou uplatněny podmínky využití 

ploch a jsou stanovena omezení, resp. vyloučení 

vybraných staveb, zařízení a činností ve veřejném 

zájmu. To vše i na základě ustanovení § 2 odst. 1 a 

2 Zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť 

ochranou přírody a krajiny se rozumí vymezená 

péče státu, fyzických a právnických osob nejen o 

volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, ale 

i péče o ekologické systémy a krajinné celky, o 

vzhled a přístupnost krajiny. 

ÚP se opírá o úkoly územního plánování 

definované v §19 SZ:  

„c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, 

veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, 

problémy, rizika s ohledem například na veřejné 

zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu 

území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její 

hospodárné využívání 

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v 

území, zejména pak pro umístění a uspořádání 

staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty 

území a na využitelnost navazujícího území“ 
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II.16. ODŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A 

OPATŘENÍ 

Ve smyslu obecně závazných právních předpisů vymezuje změna č. 1 územního  plánu Perná veřejně 

prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace. Viz výkres č. 1.c Výkres veřejně prospěšných 

staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací. 

 

Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné vyvlastnit práva 

k pozemkům a stavbám, byla vymezena veřejně prospěšná stavba či opatření (všechny jsou umístěny 

v k.ú. Perná):  

 

Označení 

VPS/VPO 

Druh veřejně prospěšné 

stavby či opatření 

Odůvodnění zařazení stavby mezi VPS, resp. plochy mezi 

VPO 

K-DS04-A 

Veřejně prospěšné stavby 

v koridorech dopravní 

infrastruktury 

Koridor je obsažen v ZÚR JMK, zde je označen DS04 – D52 

- Pohořelice – Mikulov – hranice ČR/ Rakousko (koridor 

plochy dopravy).  

 

Odůvodnění vymezení koridorů -  viz kapitola 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, dílčí 

změna č. 1.29 a kapitola II.15.3. Doprava. 

 

Odůvodnění zařazení do veřejně prospěšných staveb:  

Plochy koridorů byly do veřejně prospěšných staveb zahrnuty 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) zák.č. 183/2006 

Sb., stavební zákon. 

Podle § 170 téhož zákona lze práva k pozemkům a stavbám, 

potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně 

prospěšných opatření podle tohoto zákona, odejmout nebo 

omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací 

dokumentaci a jde-li o a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní 

a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění 

její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, … 

K-DS04-B 

K-DS04-C 

K-DS04-D 

Veřejně prospěšné stavby 

v koridorech dopravní 

infrastruktury 

Koridory pro některé související stavby k dálnici D52 (tedy 

stavby vedlejší ve smyslu § 2 odst. 9 stavebního zákona), 

které zasahují podle projektové dokumentace „D52 5206 

Perná-st.hranice ČR / Rakousko, 5206.4 Nové Mlýny-

Bavory“, DÚR, HBH projekt, 11/2018“, mimo koridor 

vymezený v ZÚR kraje.  

Proto byly pro tyto stavby (resp. jejich části přesahující 

koridor K-DS04-A) ve změně ÚP Perná vymezeny 

samostatné koridory dopravní infrastruktury označené K-

DS04-B, K-DS04-C, K-DS04-D a koridory technické 

infrastruktury K-T01, K-T02. Bylo přitom postupováno podle 

metodického doporučení MMR „Vymezení koridorů veřejné 

dopravní a technické infrastruktury v územním plánu“. 

Odůvodnění vymezení koridorů -  viz kapitola 

VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ, dílčí 

změna č. 1.29 a kapitola II.15.3. Doprava. 

K-T01 

K-T02 

Veřejně prospěšné stavby 

v koridorech technické 

infrastruktury 
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Odůvodnění zařazení do veřejně prospěšných staveb:  

Plochy koridorů byly do veřejně prospěšných staveb zahrnuty 

v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. l) zák.č. 183/2006 

Sb., stavební zákon. 

Podle § 170 téhož zákona lze práva k pozemkům a stavbám, 

potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně 

prospěšných opatření podle tohoto zákona, odejmout nebo 

omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací 

dokumentaci a jde-li o a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní 

a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění 

její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, … 

 

Vlastní polohy veřejně prospěšných staveb v rámci vymezených koridorů, včetně ploch nezbytných k 

zajištění jejich řádného užívání pro stanovený účel, budou upřesněny v navazujícím řízení.  

 

S ohledem na změnu zákonných předpisů a metodiky zpracování územních plánů byla ve změně ÚP 

Perná posouzena i aktuálnost vymezení veřejně prospěšných staveb obsažených v platném ÚP a provedena 

jejich aktualizace, s tímto výsledkem: 

 

Veřejně prospěšné stavby (VPS), pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit  

(u těchto ploch se změnou územního plánu ruší předkupní právo podle §101 zákona č. 183/2006 Sb., neboť 

nebyl po vydání územního plánu proveden zápis předkupního práva do katastru nemovitostí). 

 

DT - plochy pro dopravu a technickou infrastrukturu s příslušenstvím (§2 odst.1 písm. k zák.č. 

183/2006 Sb.) včetně ploch, nezbytných pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanovený účel 

VPS č.  orientační popis - komentář 

1 u lokalit B3, B5Z18, Z22 – VPS ponechána 

2 u lokalit D1, C a W1 – VPS zrušena, stavba již byla realizována 

3 u lokality D2 Z01 – VPS ponechána 

4 u lokality V3  – VPS zrušena, leží na pozemku v majetku obce, zařazení do VPS je zbytečné 

5 
při lokalitě V5 na JV okraji obce – VPS zrušena, leží na pozemku v majetku obce, zařazení 

do VPS je zbytečné 

6 
v trase cesty při lokalitách M2, M3, M4, M5 a N - Z od obce – VPS zrušena, stavba již byla 

realizována 

7 v trase chodníku při lokalitách M1, M5 a NZ12, Z14  – VPS ponechána 

8 u lokalit U1, U2Z27  – VPS ponechána 

19 k ČOV Bavory - lokalita Y – VPS zrušena, stavba ztratila opodstatnění 
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D - plochy pro dopravní infrastrukturu s příslušenstvím (§2 odst.1 písm.k zák.č.183/2006 Sb.) včetně 

ploch, nezbytných pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanoveny účel 

VPS č.  orientační popis 

9 mezi lokalitami B1 a B2Z15 a Z16 – VPS ponechána 

10 propojení a úprava zklidněné komunikace  U Mikuláše – VPS ponechána 

11 
propojení a úprava zklidněné komunikace v JV části obce u lok. U1 – VPS zrušena, leží na 

pozemku v majetku obce, zařazení do VPS je zbytečné 

12 
propojení a úprava větví zklidněné komunikace v JV části obce u lok. U1 – VPS ponechána 

a zpřesněna 

13 
úprava účelové záhumenní komunikace od lokality B3 k lok. V5 na JV okraji obce – VPS 

zrušena, leží na pozemku v majetku obce, zařazení do VPS je zbytečné 

14 
účelová záhumenní komunikace nad hřbitovem na SV okraji obce – VPS ponechána a 

zpřesněna 

16 doplnění chodníků podél silnic – VPS zrušeny, leží ve stávajících veřejných prostranstvích 

17 
propojení, úprava a rozšíření účelové komunikace U Mikuláše – VPS zrušena, leží na 

pozemku v majetku obce, zařazení do VPS je zbytečné 

18 chodník-stezka k odpočinkovému a rozhledovému místu při obci Bavory – VPS ponechána 

20 

doplnění systému účelových komunikací a polních cest podle SPÚ – v ÚP vymezeno větší 

množství VPS označených D 20. Všechny jsou změnou ÚP zrušeny, neboť již většinou byly 

realizovány. Umístění ostatních lze řešit v souladu s podmínkami využití ploch s rozdílným 

způsobem využití, pozemkovými úpravami. Zařazení do VPS není dostatečně opodstatněné. 

52 

koridor pro realizaci rychlostní komunikace s nezbytným dopravně-technickým 

příslušenstvím, včetně vyvolaných doprovodných demolic, přímo souvisejících staveb a 

úprav vodotečí a technických sítí – VPS zrušena a nahrazena novým vymezením. 

 

T - linie a plochy pro technickou infrastrukturu s příslušenstvím (§2 odst.1 písm.k zák. č. 183/2006 

Sb.) včetně ploch, nezbytných pro zajištění výstavby a řádného využívání pro stanoveny účel 

VPS č.  orientační popis 

21 VN kabel. trasa s příslušenstvím, kabelosvod, trafostanice TS12 – VPS ponechána 

22 

přeložka VN po SZ okraji obce a dále ke kabelosvodu (VPS 23) a TS 9 a TS 13 včetně – VPS 

ponechána a zpřesněna (vypuštěna byla již zrealizovaná TS9 a trafostanice TS13 byla 

vypuštěna, neboť je duplicitně obsažena v položce 28, dále byla vypuštěna realizovaná část 

vedení na severním okraji obce) 

23 kabelosvod u trasy VPS 22, kabelová trasa podél hřiště a trafostanice TS1 – VPS ponechána 

24 VN přípoj k TS č. 5 ČOV Perná od VPS 22 – VPS ponechána 

25 VN od jižního okraje VPS č. 6 ke stávající trase VN – VPS ponechána 

26 přeložka VN větve po J-okraji obce a přeložka TS 3 – VPS ponechána 

27 

Kabelové propojení od TS3 u lokality B4 k VPS 1, kiosková TS 11, trasa kabelu k 

přeloženému TS2, vlastní TS2 (kiosek) a kabel trasa dále k VPS 4 a od jejího S-okraje ke 

kabelosvodu na SV okraji obce –V PS zmenšena, kabelové vedení vede po pozemcích 

v majetku obce. Ponechány jen navrhované trafostanice. 

28 TS 13 u lokality Z09 – VPS ponechána 

29 
v lokalitě výroby a skladování na západním okraji obce, od VPS 22 k přeložené TS4, vlastní 

TS4 – VPS ponechána 

30 TS 14 a TS15 při lokalitách Z09, Z12 a přípojná vedení – VPS ponechána 

31 
větev přeložky VN od Z-okraje VPS č. 7 se stáv. vedení VN západně od lok. Z12 – VPS 

ponechána 

32 STL větev při lokalitě Z14 – VPS ponechána 

33 v trase komunikace u lokalit B1, B2 a B4 – VPS zrušena, na pozemcích obce, již realizovana 

34 mezi lokalitami B2 a B3 SV směrem k centru obce – VPS zrušena, na pozemcích obce, 
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částečně již realizována 

35 v ulici pod Mikulášem SZ směrem – VPS zrušena, leží na pozemcích obce 

36 v ulici pod Mikulášem SV směrem – VPS zrušena, leží na pozemcích obce 

37 plynovod u sklepů na JV okraji obce k lokalitě V4 – VPS zrušena, leží na pozemcích obce 

38 vodovod od SZ okraje návsi k lok. T1, T2 – VPS zrušena, leží na pozemcích obce 

39 kanalizace přes lokalitu T1 k lokalitě Z08 a VPS 29 – VPS ponechána 

40 kanalizace a čerpací stanice u západního okraje lok. B4 – VPS ponechána 

41 stoka u lok.R3, čerpací stanice a výtlak k ČOV – VPS ponechána 

42 napojení kanalizace od VPS 6 (od lok. M, N) na ČOV Perná – VPS ponechána 

43 
kmenová stoka a ČOV Bavory na J-okraji k.ú. Perná – VPS zrušena, odkanalizování obce 

Bavory je řešeno jinak. 

15 sběrny dvůr - lokalita M3 – VPS zrušena, záměr již realizován 

 

R - linie a plochy pro úpravy vodotečí a technických sítí v souvislosti s realizací rychlostní komunikace 

s příslušenstvím (§2 odst.1 písm.k zák. č. 183/2006 Sb.) včetně ploch, nezbytných pro zajištění výstavby a 

řádného využívání pro stanoveny účel – všechny tyto VPS zrušeny, mění se touto změnou ÚP Perná 

(vymezením koridorů pro D52) 

VPS č.  orientační popis 

58 úprava vodoteče – VPS zrušena 

59 přeložka vodovodu – VPS zrušena 

60 přeložka vedení VN 22 kV E-ON – VPS zrušena 

61 přeložka místních kabelů podél komunikace II/420 – VPS zrušena 

62 přeložka místního kabelu – VPS zrušena 

64 přeložka VTL plynovodu – VPS zrušena 

65 úprava bavorského potoka – VPS zrušena 

66 přeložky vodovodů u křižovatky silnice III/42121 – VPS zrušena 

67 přeložka vedení VVN – VPS zrušena 

68 přeložka vedení VN – VPS zrušena 

69 přeložky sdělovacích kabelů – VPS zrušena 

70 přeložka VTL plynovodu DN100 – VPS zrušena 

71 přeložka VTL plynovodu DN150 – VPS zrušena 

 

Veřejně prospěšná opatření (VPO), pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (§170 

zák.183/2006 Sb.), 

Revitalizace 

VR - revitalizace - veřejně prospěšná opatření (§2 odst.1 písm.m zák. č. 183/2006 Sb.) 

VPS č.  orientační popis 

44 revitalizace toku potoka Perná odpad – VPS ponechána 

45 revitalizace toku Bavorského potoka – VPS ponechána 

46 
ochranný záchytný příkop P1 severně od obce po příkop P3 - VPS 48 – VPS ponechána, 

upraven její název 

47 
ochranný záchytný příkop P2 se zaústěním do obecní kanalizace na SV okraji obce nad lok. 

E – VPS ponechána, upraven její název 

48 
ochranný záchytný příkop P3 od příkopu P1 u lok. D2 přes silnici, mezi lok. S1 a T3 po Perná 

odpad – VPS ponechána, upraven její název 

49 
ochranný záchytný příkop JV od lokalit Q1, Q2 se zaústěním do stávajícího systému příkopů 

SZ od obce – VPS ponechána, upraven její název 

 

VP - záchytná vodní nádrž - veřejně prospěšná opatření (§2 odst.1 písm.m zák. č. 183/2006 Sb.) 

VPS č.  orientační popis 
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50 nádrž severně od obce nad silnicí směr Klentnice – VPS ponechána 

 

7.2.4 ÚSES, interakční prvky 

VU - územní systém ekologické stability (BC, BK), interakční prvky - veřejně prospěšná opatření  (§2 

odst.1 písm.m zák. č. 183/2006 Sb.). 

Interakční prvky byly z VPO vyřazeny, neboť podle aktuální právní úpravy není jejich zařazení do veřejně 

prospěšných staveb na vyvlastnění možné. 

VPS č.  orientační popis 

51 ÚSES - biocentra a biokoridory - ponechány 

53 
ÚSES - interakční prvky – VPO zrušeny, jejich zařazení interakčních prvků do veřejně 

prospěšných opatření nemá oporu v zákoně. 

 

 

Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které je možné uplatnit zřízení 

předkupního práva, byla v ÚP Perná vymezena veřejně prospěšná stavba či opatření:  

 

Sportovní a kulturně společenské stavby a na ně vázaná veřejná prostranství 

VS - veřejné sportovně-rekreační plochy ve prospěch obce Perná: 

VPS č.  orientační popis Opatření ve Změně č. 1 ÚP Perná 

55 veřejné sportoviště T2, navazující na stávající areál 

T1 

VPS se ruší, neboť nebyl proveden 

zápis předkupního práva do katastru 

nemovitostí 

 

VV - veřejné prostranství ve prospěch obce Perná: 

VPO č. orientační popis (identifikace parcel) 

VPS č.  orientační popis  

56 části pozemků veřejných prostranství v katastru 

obce 

VPO se ruší, neboť nebyl proveden 

zápis předkupního práva do katastru 

nemovitost. Některé z pozemků jsou 

navíc v majetku obce. 
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II.17. VÝČET PRVKŮ REGULAČNÍHO PLÁNU S ODŮVODNĚNÍM JEJICH 

VYMEZENÍ 

 

Prvky regulačního plánu jsou obsaženy v kapitole C.2 „Urbanistická kompozice“ výrokové části ÚP. 

Opírají se o analýzu urbanistické struktury sídla: 

  

Struktura obce v 19.století 
Zdroj obr.: II.vojenské mapování, ©UJEP 

Stávající struktura obce 
Zdroj obr.: © CUZK 

Obec Perná byla založena jako návesní silnicovka se souvislou zástavbou. Je charakteristická širokou 

hlavní ulicí, tvořenou obytnou zástavbou (selskými usedlostmi) Ulice je komponovaná proti svahu 

směrem ke kostelu, lokální dominantou ulice jsou radnice s věžičkou a centrálně umístěná kašna a sousoší 

Nejsvětější Trojice. Na jihovýchodním okraji obce přechází kompaktní zástavba do hustší, méně 

uspořádané až chaotické struktury. V této části obce se prolínají objekty bydlení s objekty vinných sklepů. 

Původní stavební typ domu je málo zachovalý - obvykle půdorysného tvaru L, s okapovým řazením. 

V průčelí bývala situována obytná část, ve dvorních křídlech pak část hospodářská. Domy byly 

jednopodlažní se sedlovou střechou a červenou krytinou.  
 

Typické prvky architektonického tvarosloví Perné, architektonický výraz a objem staveb a začlenění 

zástavby i celé obce do krajinného rázu dokládají následující obrázky: 
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Zdroj: mapy.cz, vlastní foto 
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Některé nové domy z 20.století nedosahují architektonických kvalit historické zástavby: 

   
Zdroj: vlastní foto 

 

Nová výstavba na severním okraji obce a na západním okraji obce je regulována lépe: 

  
 

Zdroj: vlastní foto 
 

Regulativy jsou vymezeny v souladu se základním posláním CHKO Pálava uvedeným v § 1 odst. 2 Výnosu 

č. j. 5790/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti Pálava, kde je uvedeno, že posláním CHKO je ochrana 

všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a typických znaků. K typickým znakům patří i urbanistická skladba 

sídel, architektura staveb a místní zástavba lidového rázu. 

 

Změna územního plánu vyhodnotila urbanistickou skladbu sídla a rozdělila ve výkrese I.f „Výkres části 

územního plánu s prvky regulačního plánu“ a v kapitole C.2 „Urbanistická kompozice“ zastavěné území 

Perná a zastavitelné plochy do několika zón, pro které jsou v kapitole F.3 vymezeny podrobné podmínky 

prostorového uspořádání. Podmínky jsou stanoveny tak, aby účinně ochránily kulturní hodnoty území, při 

současném použití nejnutnějších regulačních opatření. 

 

Vymezení regulativů, z nichž některé mají charakter prvků regulačního plánu, se opírá o vybrané 

republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje územím, a to prioritu č. 14. 

 

Dále tato změna ÚP naplňuje požadavky ZÚR kraje, a to: 

a) Zohlednit výjimečnost kulturní krajiny Mikulovska (komponovaná barokní krajina, CHKO Pálava) při 

navrhování rozvojových záměrů.  

Změna rovněž respektuje následující požadavky na uspořádání území kraje obsažené v ZÚR: 

a) Podporovat zachování přírodních hodnot a přírodních zdrojů na území kraje, prosazovat šetrné formy 

jejich využívání a v možných případech jejich obnovu a doplnění.  

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ dané oblasti (místa či sídla). 

 

Vymezením prvků RP jsou řešeny následující úkoly pro územní plánování vymezené ZÚR: 

a) Vytvářet územní podmínky pro zachování výjimečných hodnot památkového fondu kraje, regionů lidové 

architektury, území s archeologickými nálezy, významných poutních míst a území významných 

urbanistických hodnot.  

 

A konečně je vymezení prvků regulačního plánu v souladu s cíli územního plánování uvedenými v odstavci 

4 § 18 zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění,  a s úkoly územního plánování uvedenými v § 19 SZ odst. 1a. 

 

Vymezené regulativy se rovněž opírají o vyjádření Správy CHKO Pálava k zadání změny územního plánu 

a o detailní znalost území, podloženou terénními průzkumy zpracovatele územního plánu. 
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II.17.1. Podmínky prostorového uspořádání stanovené pro celé území obce (v kap. F.3. „Podmínky 

prostorového uspořádání“) 

Podmínky prostorového uspořádání (včetně 

prvků regulačního plánu) 

Odůvodnění vymezení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně prvků regulačního plánu 

Ve výkrese I.f „Výkres části územního plánu 

s prvky regulačního plánu“, jsou stanoveny 

nejvyšší přípustné výšky říms objektů, 

v metrech, měřeno na uliční straně od 

povrchu komunikace (před posuzovaným 

domem, v jejím nejvyšším místě) po spodní 

úroveň římsy. Ojedinělé stávající stavby, 

které jsou vyšší, lze považovat za 

stabilizované. Pokud je uvedena výška 0,0, je 

v takové zóně přípustná výstavba jen 

podzemních staveb, u kterých jsou nad zemí 

umístěny jen vstupní portály.  

Regulace výšky objektů a jejich objemu je základním 

předpokladem pro začlenění zástavby obrazu obce a 

zachování architektonického výrazu jednotlivých ulic. 

Případné střešní vikýře k prosvětlení 

podkroví nesmí tvořit ustupující podlaží. 

Nevhodné jsou široké vikýře, velikost vikýřů 

musí být v architektonickém souladu 

s objemem stavby, střešní lodžie nejsou 

přípustné. 

Požadavky se opírají o Plán péče o CHKO Pálava na 

období 2016-2025 (SCHKO Pálava), o Vyhodnocení 

krajinného rázu v CHKO Pálava (Společnost pro životní 

prostředí spol.s r.o., Brno, 08/2003, o Plán péče o CHKO 

Pálava na období 2016-2025 (AOPK ČR) a o Preventivní 

hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava (Ing. Stanislav 

Wieser, 2011). 

Území chráněné krajinné oblasti se vyznačuje výraznými 

přírodními hodnotami a také je zde soustředěno velké 

množství kulturně historických hodnot.  

Perná patří mezi sídla ovlivňující okolní krajinu a její 

hodnoty v širším kontextu (krajinný ráz celé oblasti). Je 

proto nutno zabránit ztrátě tradiční venkovské struktury a 

charakteru sídla, rozvoji prvků městské architektury a 

prvků architektonicky nevzhledných a pro tuto oblast 

netypických. 

Přestože v CHKO neleží celé území obce Perná ale jen 

jeho část, jsou tyto základní architektonické požadavky 

vztaženy na celou obec. Důvodem je snaha o vytvoření 

kvalitního a homogenního architektonického výrazu 

v celé obci. Kromě toho na základě znění § 3 Výnosu 

č.5790/76 o zřízení chráněné krajinné oblasti Pálava v 

obci, jejímž intravilánem prochází hranice chráněné 

krajinné oblasti, tvoří celý její intravilán ochranné pásmo, 

na které se ve věcech územního plánování hledí, jako by 

leželo v chráněné krajinné oblasti. 

Stavby budou výškově osazeny tak, aby před 

budovami nebyla umístěna předsunutá 

schodiště o více než 5 stupních, delší 

schodiště jsou podmínečně přípustná jen po 

stranách objektů. Preferováno bude zapuštění 

schodiště do terénu. Při umístění stavby ve 

svažitém terénu a nutnosti překonání většího 

terénního převýšení budou terenní schodiště 

řešena tak, aby nepůsobila v ulici rušivě. 

V případě umístění garáží v podzemním 

podlaží není přípustný vjezd do garáže 

z ulice. 

Budovy ani oplocení nebudou obsahovat 

nadměrně zdobné prvky (balustrády, 

nadměrně zdobné kovové ploty, zdobné 

plotové tvarovky, apod.). 

V nezastavěných částech stavebních pozemků 

směřujících do krajiny jsou nepřípustná plná 

neprůhledná oplocení. 

Obec bude chránit stavební dominanty 

vymezené v územním plánu ve výkrese č. I.f 

a průhledy a kompoziční osy vyznačené ve 

stejném výkrese. V kompozičních osách a 

průhledech není přípustné umísťovat stavby, 

které by mohly bránit průhledu na dominantu, 

stávající stavby ležící v osách není přípustné 

Regulativy se opírají o prioritu (14) ZÚR kraje: 

„(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky 

území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah 

obyvatelstva k území kraje.“ 
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zvyšovat, omezuje se i výsadba dřevin, které 

by mohly zastínit průhled 

Změna ÚP Perná rovněž respektuje následující 

požadavek na uspořádání území kraje: 

b) Respektovat specifickou atmosféru tzv. „genius loci“ 

dané oblasti (místa či sídla). 

 

Cílem ÚP Perná i jeho změny je ochrana obrazu obce a 

zachování a rozvíjení všech historických a kulturních 

hodnot na území obce. 

U architektonicky a urbanisticky významných 

staveb, vymezených ve výkrese č. I.f, bude 

kladen zvláštní důraz na jejich údržbu a na 

kvalitu architektonického řešení jejich 

stavebních úprav. 

 

II.17.2. Podmínky stanovené v zóně A) Historické jádro obce  

Odůvodnění podmínek prostorového uspořádání v zóně A) Historické jádro obce. Tato zóna patří 

k nejcennějším částem obce, proto jsou pro ni vymezeny podrobné podmínky využití: 

 

Podmínky prostorového uspořádání (včetně 

prvků regulačního plánu) 

Odůvodnění vymezení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně prvků regulačního plánu 

V zóně se stanovuje pro zastavěné a 

zastavitelné plochy koeficient zastavění 

plochy KZP=0,7 s tím, že podmínečně 

přípustné je i intenzivnější zastavění plochy, 

za podmínky, že se jedná o současný stav. 

V takových případech ale není přípustné tento 

stav zhoršovat. 

Koeficient zastavění ploch je stanoven za účelem 

zamezení příliš intenzivního využití ploch, vytvoření 

podmínek pro umístění zeleně a příznivých podmínek pro 

řešení zasakování dešťových vod. 

Regulování intenzity zástavby se opírá i o požadavky 

SEA hodnocení. 

Při zástavbě proluk a volných pozemků bude 

zohledněna historická stopa sídla, tj. umístění 

stavebních čar zohlední polohu okolních 

staveb (jejich vzdálenost od komunikace).  

Cílem je uchování uzavřeného tvaru obce a kompaktní 

struktury zástavby, která je pro tuto část obce typická. 

Zabránění excesům a nesourodé zástavbě, z hlediska 

polohy nových objektů a jejich velikosti. 

Novou výstavbou nebude narušována 

kompaktní struktura zástavby. 

Preferován bude hákový tvar budov (L) a 

trojstranný tvar (U). Tvar obdélníkový je 

přípustný jen u úzkých pozemků (do šířky 15 

m). Stávající budovy jiného půdorysného 

tvaru lze považovat za stabilizované. 

Požadavky se opírají o regulativy platného ÚP Perná a o 

Plán péče o CHKO Pálava na období 2016-2025 

(SCHKO Pálava) a o Vyhodnocení krajinného rázu 

v CHKO Pálava (Společnost pro životní prostředí spol.s 

r.o., Brno, 08/2003. 

 

Bude respektováno měřítko zástavby v ulici, 

zvláštní důraz bude kladen na architektonický 

soulad staveb se starou zástavbou. 

Je nutno zabránit ztrátě tradiční venkovské struktury a 

charakteru sídla, rozvoji prvků městské architektury a 

prvků architektonicky nevzhledných a pro tuto oblast 

netypických. Na uliční straně nejsou přípustné balkony a 

lodžie. 

Stavby budou opatřeny sedlovou střechou, 

pouze na dvorních křídlech a vedlejších 

stavbách ve dvoře je přípustná střecha 

pultová. Sklon střešních rovin bude 40-45o, 

orientace střešních rovin okapem do ulice.  

 

Požadavky se opírají o Plán péče o CHKO Pálava na 

období 2016-2025 (SCHKO Pálava) a o Vyhodnocení 

krajinného rázu v CHKO Pálava (Společnost pro životní 

prostředí spol.s r.o., Brno, 08/2003. 

Požadavky rovněž reagují na výsledky Hodnocení vlivu 

koncepce na životní prostředí (SEA). 

 

Území chráněné krajinné oblasti se vyznačuje výraznými 

přírodními hodnotami a také je zde soustředěno velké 

množství kulturně historických hodnot.  

Střecha bude souměrná (oboustranně stejný 

sklon a délka střešních rovin). Přesahy 

střešních rovin na uliční straně se budou 

pohybovat v rozmezí 25-50 cm. 
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Velikost případných střešních vikýřů bude 

v přiměřeném poměru k velikosti střechy, 

nepřipouští se střešní vikýře příliš velké. 

Zastřešeny vikýřů se připouští pouze 

pultovou stříškou, nikoliv sedlovou (tj. 

vylučuje se trojúhelníkový tvar vikýřů). U 

budov o 2 nadzemních podlažích se vikýře 

nepřipouští. 

 

Perná patří mezi sídla významně ovlivňující okolní 

krajinu a její hodnoty v širším kontextu (krajinný ráz celé 

oblasti). Je proto nutno zabránit ztrátě tradiční venkovské 

struktury a charakteru sídla, rozvoji prvků městské 

architektury a prvků architektonicky nevzhledných a pro 

tuto oblast netypických. 

Jako krytina střech bude použita pálená taška, 

popřípadě její napodobeniny z masivních 

materiálů v zemitých barevných odstínech. 

V exteriérech budou použity tradiční 

materiály odpovídající  architektonickému 

výrazu historických staveb v obci  (omítnuté 

stěny, tmavší sokl). Obklady fasád dřevem, 

sklem a jakékoliv lesklé obklady (kupř. 

glazovanou keramikou, nejsou v průčelí 

přípustné. 

Vrata garáží a vjezdů do dvorů budou 

optimálně dřevěná, podmínečně i z 

plastových nebo plechových lamel imitujících 

dřevo. 

Velikost okenních otvorů zohlední tradiční 

architektonický výraz návsi a hlavní ulice, 

otvory budou pravoúhlé. 

Oplocení před domy (v ulici) není přípustné. 

 

II.17.3. Podmínky stanovené v zóně B) Území významné pro obraz obce  

Podmínky prostorového uspořádání (včetně 

prvků regulačního plánu) 

Odůvodnění vymezení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně prvků regulačního plánu 

V zóně se stanovuje koeficient zastavění 

plochy KZP=0,6, pokud není pro konkrétní 

návrhovou plochu uvedeno v kapitole C.4.-

C.11 jinak. U zastavěných ploch je 

podmíněně přípustné i intenzivnější zastavění 

plochy, za podmínky, že se jedná o současný 

stav. V takových případech ale není přípustné 

tento stav zhoršovat. 

Kompetence stanovení prostorových regulativů, včetně 

výškové regulace zástavby, vyplývá z ustanovení přílohy 

č. 7 k vyhl. č. 500/2006 Sb., v platném znění. 

Koeficient zastavění ploch je stanoven za účelem 

zamezení příliš intenzivního využití ploch, vytvoření 

podmínek pro umístění zeleně a příznivých podmínek pro 

řešení zasakování dešťových vod. 

Regulování intenzity zástavby se opírá i o požadavky 

SEA hodnocení. 

U stávajících ulic bude při zástavbě proluk a 

volných pozemků zohledněna historická 

stopa sídla, tj. umístění stavebních čar 

zohlední polohu okolních staveb (jejich 

vzdálenost od komunikace). 

Cílem je uchování uzavřeného tvaru obce a kompaktní 

struktury zástavby, která je pro tuto část obce typická. 

Zabránění excesům a nesourodé zástavbě, z hlediska 

polohy nových objektů a jejich velikosti. 

Na uliční straně nejsou přípustné balkony. Je nutno zabránit ztrátě tradiční venkovské struktury a 

charakteru sídla, rozvoji prvků městské architektury a 

prvků architektonicky nevzhledných a pro tuto oblast 

netypických. 

Tvary střech a sklon střešních rovin mají zásadní význam 

Stavby budou opatřeny sedlovou střechou, 

pouze na dvorních křídlech a vedlejších 

stavbách ve dvoře je přípustná střecha 

pultová. Sklon střešních rovin bude 35-45o, 



 

 
 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00 Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP Perná, změna č.1 

Odůvodnění změny územního plánu 

Strana: 128 
 

 

orientace střešních rovin zohlední charakter 

zástavby v ulici, u nových ulic bude orientace 

střešních rovin rovnoběžná s ulicí (tj. okapem 

do ulice). Menší objemy staveb mohou mít 

orientaci střech i kolmou k ulici (např. 

předsazené vstupy či garáže. Pro zastavitelné 

plochy a plochy přestavby je v některých 

případech v kapitolách C.4.-C.11. stanoven 

odlišný tvar a sklon střech a orientace 

střešních rovin. 

na architektonický výraz staveb a jejich začlenění do 

okolní zástavby, tj. na respektování „genia loci“ – 

specifické atmosféry místa a v širším smyslu celé obce. 

 

„Střešní krajina“ zastavěného území obce se navíc 

uplatňuje v dálkových pohledech, zejména z nadhledu, a 

může vhodně dotvářet, nebo naopak znehodnocovat 

obraz obce: 

 

 

Preferována bude skládaná střešní krytina 

v zemitých barevných odstínech (červená, 

hnědá). 

V exteriérech budou použity tradiční 

materiály nebo materiály odpovídající 

tradicionalistickému výrazu obce (omítnuté 

stěny, tmavší sokl). 

Oplocení předzahrádek se nepřipouští, 

přípustné je oplocení mezi domy a ve směru 

k sousedovi (oplocení dvorů a zahrad). 

Stávající oplocení předzahrádek lze ponechat. 

Pro obec Perná je typické neoplocování předzahrádek. 

Oplocení zřídka realizovaná v posledních letech působí 

v ulicích rušivě, bude proto vhodné oplocení omezit na 

ploty bránící vstupu nežádoucích osob do dvorních částí 

objektů. 

 

 

II.17.4. Podmínky stanovené v zóně C) Území významné pro obraz obce - sklepní uličky 

Podmínky prostorového uspořádání (včetně 

prvků regulačního plánu) 

Odůvodnění vymezení podmínek prostorového 

uspořádání, včetně prvků regulačního plánu 

Dostavba proluk bude respektovat charakter a 

strukturu zástavby v území a měřítko 

stávajících vinných sklepů, dostavby budou 

řešeny jako volně stojící stavby. 

Regulativy se opírají o prioritu (14) ZÚR kraje: 

„(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační 

hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické znaky 

území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah 

obyvatelstva k území kraje.“ 

Důvodem regulace je i ochrana krajinného rázu. 

Požadavky se opírají i o výsledky SEA hodnocení. 

Dochované historické vinné sklepy budou 

považovány za architektonicky a urbanisticky 

významné (viz jejich zákres ve výkrese I.f).  

Nejsou přípustné balkony a lodžie. 

Stavby budou opatřeny sedlovou střechou, 

sklon a orientace střešních rovin zohlední 

charakter zástavby v nejbližším okolí 

(orientace bude zpravidla štítová). Střecha 

bude souměrná (oboustranně stejný sklon a 

délka střešních rovin). Přesahy střešních rovin 

na uliční straně se budou pohybovat 

v rozmezí 40-80 cm. 

Tvary střech a sklon střešních rovin mají zásadní význam 

na architektonický výraz staveb a jejich začlenění do 

okolní zástavby, tj. na respektování „genia loci“ – 

specifické atmosféry místa a v širším smyslu celé obce. 

 

„Střešní krajina“ zastavěného území obce se navíc 

uplatňuje v dálkových pohledech, zejména z nadhledu, a 

může vhodně dotvářet, nebo naopak znehodnocovat 

obraz obce: Preferována bude skládaná střešní krytina 

v zemitých barevných odstínech (červená, 

hnědá). 

V exteriérech budou použity tradiční 

materiály odpovídající  architektonickému 

výrazu historických staveb v obci (omítnuté 

Je nutno zabránit ztrátě tradiční venkovské struktury a 

charakteru sídla, rozvoji prvků městské architektury a 

prvků architektonicky nevzhledných a pro tuto oblast 
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stěny, tmavší sokl či zvýšený suterén, nebo u 

dvoupodlažních objektů případně celá fasáda 

přízemí). Obklady fasád dřevem a lesklými 

keramickými obklady nejsou v průčelí 

přípustné. 

netypických. 

 

 

II.17.5. Podmínky stanovené v zóně D) Území dotvářející obraz obce a v zóně E) Území dotvářející 

obraz obce – plochy výrobní a smíšen 

Jedná se o nové části obce, s malou optickou vazbou na centrum obce, často ale pohledově 

exponované. Jedná se o plochy určené pro bydlení, ale i o plochy určené pro výrobu a skladování či plochy 

smíšené výrobní. 

Prostorové regulativy proto jsou vymezeny tak, aby zajistily ochranu krajinného rázu a nutnou 

architektonickou jednotu nových staveb, aby zabránily netypickým (městským) formám zástavby. 

Důvodem regulace je především ochrana krajinného rázu. Požadavky se opírají i o výsledky SEA 

hodnocení. 

 

II.18. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ 

NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A POZEMKY URČENÉ 

K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

II.18.1. Důsledky na ZPF 

Úvod 

Zemědělská příloha byla zpracována jako součást 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 1:5000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF.  

 

Výchozí podklady 

- Zákon č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu 

- Mapa evidence nemovitostí obce se zakreslením hranice intravilánu 

- Bonitace zemědělských půd a směr jejich využití, III. díl  (MZVŽ, 1989) 

- Vyhláška č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany 

- Společné metodické doporučení OÚP MMR a odboru ochrany horninového a půdního prostředí 

MŽP (07/2011) 

 

Charakteristika katastrálního území 

 

Viz platný územní plán, beze změn. 

 

Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry 

 

Viz platný územní plán, beze změn. 

 

Investice do půdy 

Beze změn, viz. platný ÚP. 
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Vyhodnocení využití stávajících rozvojových ploch a zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy, 

včetně zdůvodnění, proč je navrhované řešení nejvýhodnější 

 

Změna č. 1 ÚP Perná byla zpracována ve dvou alternativách, resp. variantách. 

• Varianta „A“ je pojata jako varianta základní, resp. minimální. Obsahuje ty změny územního plánu, 

které jsou nezbytné a neopomenutelné (zpřesnění záměrů obsažených ve vydaných ZÚR kraje, 

aktualizace zastavěného území, uvedení územního plánu do souladu s aktuálními právními předpisy) a 

prověřené požadavky fyzických a právnických osob, které se zpracovateli jeví jako opodstatněné, 

bezproblémové nebo málo problamatické. 

• Varianta „B“ obsahovala stejné změny jako varianta „A“, řešila ale odlišně umístění ploch bydlení na 

SV okraji obce a rozšiřovala změnu územního plánu o další zastavitelné plochy (Z39, Z42, Z43, Z45, 

Z46, Z47 a plochy souvisejících veřejných prostranství, k umístění veřejné dopravní a technické 

infrastruktury pro obsluhu těchto ploch). Varianta „B“ nebyla doporučena v SEA hodnocení a 

naturovém posouzení a nebyla rovněž dohodnuta s dotčenými orgány (negativní stanovisko uplatnili 

AOPK a orgán ochrany ZPF, rovněž Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí 

jako příslušný orgán podle ustanovení § 22 písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ustanovení § 10g a § 10i zákona vydal 

k variantě B nesouhlasné stanovisko), proto rozhodlo zastupitelstvo obce Perná o výběru varianty „A“. 

 

Vedle koridoru pro umístění dálnice D52 vymezuje Změna č. 1 ÚP Perná nové zastavitelné plochy 

pro bydlení (BR), plochy pro umístění vinných sklepů (SVs), plochy smíšené obytné (SO) a dále několik 

ploch přestaveb, nevyvolávajících zábor ZPF. Odůvodnění potřeby vymezení ploch bydlení a ploch 

smíšených obytných je obsaženo v kapitole II.12. Z výpočtu vyplynula potřeba vymezení nových ploch pro 

bydlení o výměře cca 1,53 ha. 

Rozvoj obce je značně omezen a ovlivněn 

ochrannými režimy: obec leží v CHKO Pálava, 

leží na úpatí Pavlovských vrchů a projevuje se 

významně v krajinném rázu této oblasti.  

 

Celé zastavěné území Perná leží na půdě II.třídy 

ochrany, méně kvalitní půdy jsou pouze severně a 

východně od obce, jedná se ale o nejcennější části 

CHKO Pálava, kde veřejný zájem na ochraně 

přírody a krajiny vylučuje jakoukoliv výstavbu. 

 

Obr. vpravo: kvalita ZPF 
(I.třída ochrany okrově, II.třída ochrany tmavá žlutá) 

 

 
 

Obec má jedinečný půdorysný tvar, který je nutno zohlednit i při plánování dalšího rozvoje – viz 

též kapitola II.14. 

Z výše uvedených důvodů nelze zajistit územní rozvoj obce na méně kvalitních půdách a prakticky 

všechny zastavitelné plochy jsou vymezeny na půdě II.třídy ochrany.  

Zájmy ochrany ZPF jsou v územním plánu zajištěny takto: 

- změna územního plánu řeší účelné využití zastavěných ploch a vymezuje několik ploch přestavby, 

které nevyvolávají nároky na zábor ZPF, 

- změna územního plánu posoudila vymezené zastavitelné plochy obsažené v platném ÚP a současný 

zájem o jejich využití a přizpůsobila tyto plochy aktuálním požadavkům. Tímto způsobem se 
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dosáhne uspokojení rozvojových potřeb obce bez dalších významných nároků na zábor ZPF, 

- všechny nové zastavitelné plochy byly vymezeny s návazností na zastavěné území, 

- vymezené zastavitelné plochy jsou umístěny tak, že jejich zástavbou nebude narušena organizace 

zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských 

účelových komunikací. Nebudou komplikovat obhospodařování zemědělských pozemků a nezhorší 

jejich dopravní dostupnost. 

 

Plochy záborů ZPF jsou v tabulkové a výkresové části odůvodnění zemědělské přílohy v ÚP 

označeny stejně jako identické plochy ve výrokové části Změny č. 1 ÚP Perná (např. v hlavním výkrese), 

pouze v případech, kdy bylo nutné v záborech ZPF rozdělit na více částí (kupř. odlišit starý zábor od záboru 

nově navrhovaného, nebo kde byly zábory obzvlášť rozsáhlé – koridor K-DS04-A), byly k odlišení dílčích 

částí ploch použita indexy „a“ , „b“, …. 

 

Odůvodnění záborů, zobrazených ve výkrese „II.c Výkres předpokládaných záborů půdního 

fondu“: 

OZN. ZDŮVODNĚNÍ ZÁBORŮ 

K-DS04-A 

K-DS04-B 

K-DS04-C 

K-DS04-D 

 

Koridory dopravní infrastruktury 

Odůvodnění: 

• Koridory jsou vymezeny na základě požadavku ze ZUR JMK a jsou zpřesněny s 

využitím zpracované podrobné  projektové dokumentace „D52 5206 Perná-

st.hranice ČR / Rakousko, 5206.4 Nové Mlýny-Bavory“, DÚR, HBH projekt, 

11/2018). Koridor velmi  úzce navazuje na stávající silnici I/52. Tím je dosaženo 

minimalizace záboru ZPF. 

• V bilancích je zahrnuto pouze těleso uvažované dálnice s řešením křižovatek.  

• Koridor vyvolá zábor půdy I. a II., třídy ochrany. Zábor je vymezen ve veřejném 

zájmu. Navrhovaný koridor D52 naplňuje prioritu politiky územního rozvoje (23) – 

„…vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní 

infrastruktury…“, dále priority územního plánování ZÚR JMK v odstavcích (3a), 

(3b) a (8a), které spočívají především ve vytváření územních podmínek pro posílení 

vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu a konkurenceschopnost 

venkovského prostoru kraje a pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry 

osídlení s cílem podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou 

dělbu práce a dále prioritu územního plánování ZÚR JMK v odstavci (7), 

především ve vytváření územních podmínek pro kvalitní dopravní napojení JMK na 

evropskou dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů 

procházejících multimodálních koridorů. 

K-T01 

K-T02 

Koridory technické infrastruktury 

Tyto koridory jsou určeny pro přeložky vodotečí, v souvislosti s realizací dálnice D52. 

Opírají se rovněž o projektovou dokumentaci „D52 5206 Perná-st.hranice ČR / 

Rakousko, 5206.4 Nové Mlýny-Bavory“, DÚR, HBH projekt, 11/2018).   

Odůvodnění těchto koridorů je identické jako koridorů K-DS04-A až K-DS04-D. 

Z30 

Z32 

BR plocha bydlení v rodinných domech a související plocha UP (veřejných 

prostranství) 

Odůvodnění: 

• plocha je vymezena ve veřejném zájmu převažujícím nad veřejným zájmem na 

ochraně kvalitní ZPF. Veřejný zájem je zde odůvodněn potřebou zajištění územního 

rozvoje obce – ploch bydlení – v rozsahu potřeby vypočtené v kap. II.12., přičemž 

kvůli ochranným režimům nelze zajistit rozvoj obce na méně kvalitní zemědělské 

půdě. 

 

Při projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Perná uplatnil dotčený orgán ochrany ZPF 
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nesouhlasné stanovisko k plochám Z30 i Z32. Nesouhlas odůvodnil orgán ochrany ZPF 

tím, že „Z výkresu záborů ZPF změny č. 1 ÚP Perná je zřejmé, že lokality 2-6 ÚP Perná 

(celková výměra 6,1 ha) dosud nebyly vyčerpány a část z nich (lokality 2 a 3) jsou 

situovány v zastavěném území. … proto požadavek na vymezení nových zastavitelných 

ploch nelze považovat za nezbytný případ ve smyslu zákona o ochraně ZPF.“  

Poznámka zpracovatele změny ÚP: výše uvedené plochy 2-6 jsou ve změně ÚP Perná 

nově označeny Z15, Z16, Z18, Z21, Z22. 

 

V dalším jednání bylo dohodnuto, že obě plochy budou z hlediska ochrany ZPF 

akceptovatelné za podmínky výrazného zmenšení jiných (platných) zastavitelných 

ploch, a to Z15 a Z16, ležících v zastavěném území. Zmenšením těchto ploch se do ZPF 

vrací výměra 1,4218 ha půdy II. třídy ochrany. Tím je kompenzován požadovaný zábor 

ploch Z30 a Z32-A a Z32-B o úhrnné výměře 0,5106 ha (převážně rovněž ve II.třídě 

ochrany). 

Potřeba vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení je dále podpořena vysokou 

intenzitou zástavby v obci (např. v období 2010-2015 bylo v obci postaveno 28 nových 

rodinných domů) a okolností, že v zastavitelných plochách vymezených v zastavěném 

území lze umístit nejvýše 6-7 stavebních pozemků. 

Významná je i skutečnost, že plochy Z30 a Z32 zahrnují pozemky v majetku obce, takže 

u nich nehrozí riziko, že by jejich zástavba byla neúměrně odkládána, na rozdíl od jiných 

dříve vymezených zastavitelných ploch. 

Z02 SO plocha smíšená obytná 

Odůvodnění: 

• navrhuje se změna využití zastavitelné plochy, obsažené v platném ÚP 

• vzhledem k umístění plochy bude vhodné umožnit její využití i pro výstavbu 

rodinných domů, o kterou je v obci enormní zájem, 

• změna využití nevyvolá další zábor ZPF nad rozsah záboru odsouhlasený v platném 

územním plánu (zde byla plocha určena k výstavbě vinných sklepů). 

• plocha je vymezena ve veřejném zájmu, potřebou zajištění územního rozvoje obce 

– ploch bydlení – v rozsahu potřeby vypočtené v kap. II.12., přičemž kvůli 

ochranným režimům nelze zajistit rozvoj obce na méně kvalitní zemědělské půdě. 

P06 

P08 

SO plochy smíšené obytné 

Odůvodnění: 

• nevyvolávají zábor ZPF 

Z40 SO plocha smíšená obytná 

Odůvodnění: 

• navrhuje se změna využití zastavitelné plochy, obsažené v platném ÚP 

• v platném ÚP je plocha určena pro bydlení v rodinných domech, majitel požádal o 

umožnění realizace občanského vybavení v ploše. Proto se navrhuje změna využití 

plochy na smíšenou obytnou. 

P03, P04, P05 SVv, SVd Plochy smíšené výrobní 

Odůvodnění: 

• nevyvolávají zábor ZPF 

P07, P09 OV Plochy občanské vybavenosti 

Odůvodnění: 

• nevyvolávají zábor ZPF 

Z31 

 

SVs Plochy smíšené výrobní - vinné sklepy  

Odůvodnění: 

• dostavba proluk mezi stávajícími sklepy, nevýznamný zábor ZPF 

• plocha je vymezena ve veřejném zájmu, potřebou zajištění územního rozvoje obce 

– ploch pro rodinné vinné sklepy. Veřejný zájem spočívá v umožnění výstavby 
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vinných sklepů, za účelem vytvoření podmínek pro obhospodařování svažitých 

pozemků ve viniční trati, tedy pro zajištění udržitelného rozvoje v krajině. 
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orná vinice zahrady sady TTP vodní pl. I. II. III. IV. V.

Z32-a UP plochy veřejných prostranství 0,0461 0,0461 0,0461 0,0461 0,0461

Plochy veřejných prostransřtví celkem 0,0461 0,0461 0,0461 0 0,0461 0 0 0 0 0 0,0461 0 0 0 0

Z02 SO Plochy smíšené obytné 0,2369 0,2369 0,2369 0,2369 0,2369

P06 SO Plochy smíšené obytné 0,0627 0 0

P08 SO Plochy smíšené obytné 0,094 0 0

Z40 SO Plochy smíšené obytné 0,0712 0,0712 0,0712 0,0712 0,0712

Plochy smíšené obytné celkem 0,4648 0,3081 0,3081 0 0 0,3081 0 0 0 0 0,3081 0 0 0 0

P03 SVv Plochy smíšené výrobní-vinařské prov. 0,6873 0 0

P04 SVd Plochy smíšené výrobní - výroba drobná 0,4266 0 0

P05 SVd Plochy smíšené výrobní - výroba drobná 0,1582 0 0

Plochy smíšené výrobní celkem 1,2721 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

P07 OV Plochy občanské vybavenosti 0,1349 0 0

P09 OV Plochy občanské vybavenosti 0,0687 0 0

Plochy občanské vybavenosti celkem 0,2036 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,9866 0,3542 0,3542 0,0000 0,0461 0,3081 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3542 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
NOVĚ VYMEZENÉ ZÁBORY ZPF                                                        

CELKEM (ha)

 ZÁBORY ZPF vyvolané Změnou č. 1 ÚP Perná   ZMĚNY VYUŽITÍ ODSOUHLASENÝCH ZÁBORŮ A ZASTAVĚNÝCH PLOCH

ozn. plochy 

na výkrese
Způsob využití plochy

Celková rozloha 

plochy (ha)

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

Upravený 

návrh změny 

ÚP

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha) Zábor ZPF podle jednotlivých tříd ochrany Investice 

do půdy 

(ha)
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orná vinice zahrady sady TTP vodní pl. I. II. III. IV. V.

Z30 BR plochy bydlení 0,3617 0,3617 0,3617 0,3617 0,3152 0,0465 0

Plochy bydlení celkem 0,3617 0,3617 0,3617 0 0,3617 0 0 0 0 0 0,3152 0 0,0465 0 0

Z32-b UP plochy veřejných prostranství 0,1127 0,1028 0,1028 0,0917 0,0111 0,1028

Plochy veřejných prostranství celkem 0,1127 0,1028 0,1028 0,0917 0 0 0 0,0111 0 0 0,1028 0 0 0 0

Z31 SVs Plochy smíšené výrobní - vinné sklepy 0,1532 0,0967 0,0967 0,0415 0,0359 0,0193 0,0967

Plochy smíšené výrobní - vinné sklepy 

celkem
0,1532 0,0967 0,0967 0,0415 0,0359 0 0 0,0193 0 0 0,0967 0 0 0 0

0,6276 0,5612 0,5612 0,1332 0,3976 0,0000 0,0000 0,0304 0,0000 0,0000 0,5147 0,0000 0,0465 0,0000 0,0000
NOVĚ VYMEZENÉ ZÁBORY ZPF                                                        

CELKEM (ha)

 ZÁBORY ZPF vyvolané Změnou č. 1 ÚP Perná   NOVÉ ZÁBORY

ozn. plochy 

na výkrese
Způsob využití plochy

Celková rozloha 

plochy (ha)

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

NÁVRH 

ÚP

Upravený 

návrh změny 

ÚP

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
Zábor ZPF podle jednotlivých tříd ochrany 

(ha)
Investice 

do půdy 

(ha)
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orná vinice zahrady sady TTP vodní pl. I. II. III. IV. V.

K-DS04-A
koridor dopravní infrastruktury - 

silniční 33,3854

a 0,0686 0,0686 0,0686 0,0686

b 0,9752 0,9752 0,6194 0,3275 0,0283 0,9752

c 2,9417 2,9417 2,9417 2,9417

d 0,1729 0,1729 0,1729 0,1729

e 0,1875 0,1875 0,1875 0,1875

f 0,5951 0,5951 0,5951 0,5951

g 0,725 0,725 0,7250 0,7250

h 2,3381 2,3381 2,3381 2,3381

i 1,3429 1,3429 1,3429 1,3429 0,0785

j 0,0615 0,0615 0,0615 0,0615

k 0,0999 0,0999 0,0999 0,0999

l 2,5631 2,5631 2,5631 2,5631 1,8001

m 1,2242 1,2242 1,2242 1,2242

n 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101

o 0 0

p 0 0

q 0,0326 0,0326 0,0326 0,0326

r 1,5035 1,5035 1,5035 0,4558 1,0477 1,0779

s 0,1047 0,1047 0,1047 0,1047

K-DS04-B
koridor dopravní infrastruktury - 

silniční 0,2861 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 0,0021

K-DS04-C
koridor dopravní infrastruktury - 

silniční 2,3740 0,3911 0,3911 0,3911 0,3911

K-DS04-D
koridor dopravní infrastruktury - 

silniční 0,8825 0,15 0,15 0,1500 0,1500

K-DS04  koridor dopravy - silniční celkem 36,9280 15,4976 15,4976 14,7814 0,6879 0,0000 0,0000 0,0283 0,0000 0,4558 15,0418 0,0000 0,0000 0,0000 2,9687

 LINIOVÉ ZÁBORY ZPF vyvolané Změnou č. 1 ÚP PERNÁ    

označení 

plochy na 

výkrese

Způsob využití plochy
Celková rozloha 

koridoru (ha)

Celkový 

zábor ZPF 

(ha) 

NÁVRH 

Upravený 

návrh změny 

ÚP

Zábor ZPF podle jednotlivých kultur (ha)
Zábor ZPF podle jednotlivých tříd ochrany 

(ha) Investice 

do půdy 

(ha)
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K-T01 koridor technické infrastruktury 0,1328 0,1328 0,1328 0,1328 0,1328

K-T02 koridor technické infrastruktury 0,2475 0,0000 0,0000

0,3803 0,1328 0,1328 0,1328 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1328 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

37,3083 15,6304 15,6304 14,9142 0,6879 0,0000 0,0000 0,0283 0,0000 0,4558 15,1746 0,0000 0,0000 0,0000 2,9687
NOVĚ VYMEZENÉ ZÁBORY ZPF                                                        

CELKEM (ha)

koridor technické infrastruktury celkem
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I. II. III. IV. V.

R1 Plocha bydlení 0,8943 0,8943 0,0000 ne ne ne ne

R2 Plocha bydlení 0,5275 0,5275 0,0000 ne ne ne ne

Plochy bydlení rušené celkem 1,4218 0,0000 1,4218 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 ne ne ne ne

1,4218 0,0000 1,4218 0,0000 0,0000 0,0000

1) Informace o existenci staveb k ochraně pozemku před erozní činností vody

2) Informace podle ustanovení §3 odst.1 písm. g)

Informace podle 

ustanovení §3 

odst.1 písm. g) 

2)

RUŠENÉ ZÁBORY ZPF                                                        

CELKEM (ha)

ÚP PERNÁ, zm.č. 1  - RUŠENÉ ZÁBORY ZPF

označení plochy / 

koridoru
Původně navržené využití

Souhrn výměry 

záboru (ha)

Výměra záboru podle jednotlivých tříd ochrany Odhad výměry záboru, 

na které bude provedena 

rekultivace na 

zemědělskou půdu

Informace o 

existenci závlah 

(ano-ne)

Informace o 

existenci 

odvodnění    

(ano-ne)

Informace o 

existenci staveb 

k ochraně 

pozemku 1)
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II.18.2. Důsledky na pozemky určené k plnění funkce lesa podle zvláštních předpisů 

Změna č. 1 ÚP Perná nevyvolává zábor PUPFL. 

 

II.19. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO 

ODŮVODNĚNÍ 

Bude doplněno po projednání. 

II.20. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK 

Bude doplněno po projednání. 

 

II.21. SROVNÁVACÍ TEXT ÚZEMNÍHO PLÁNU S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

Změna č. 1 ÚP Perná provedla následující změny a úpravy textové (výrokové) části územního plánu: 

- Obsah a struktura textové části územního plánu byly uvedeny do souladu s přílohou č. 7 vyhl.č. 500/2006 

Sb., v platném znění 

- Vypuštěny byly záležitosti, které nejsou obsahem výrokové části ÚP.  

- Přepracováno bylo vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, jejich označení (pojmenování) bylo 

uvedeno do souladu s vyhl.č. 501/2006 Sb., využita byla možnost jejich podrobnějšího členění. 

- regulativy územního plánu (tj. podmínky využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití) byly 

provázány s grafikou (hlavním výkresem) územního plánu. Textová část ÚP byla uvedena do souladu 

s prováděcími předpisy stavebního zákona (co do vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a 

podmínek jejich využití) a platnou metodikou  („Příklad k metodickému pokynu k obsahu územního 

plánu (textová část)“, zveřejněna na webu MMR 7. 5. 2014). 

 

 

- Následující forma srovnávacího textu zní: 

– ruší se v textu 

– vkládá se do textu 

 

Viz. příloha :  

Územní plán Perná, opatření obecné povahy, srovnávací text 

 

 

 

http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/07b-Priklad-k-metodickemu-pokynu-k-obsahu-UP-grafika.pdf

