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OBEC DOLNÍ DUNAJOVICE 
                                       Poštovní směrovací číslo 691 85 

 

 
 
 

Změna č. 2a 
územního plánu Dolní Dunajovice 

Zastupitelstvo Obce Dolní Dunajovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 55b 
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s usnesením č. 10/15 ze dne 01.12.2021 

  

VYDÁVA 
tuto Změnu č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice 

 
který byl vydán opatřením obecné povahy Zastupitelstvem Obce Dolní Dunajovice dne 29.6.2011, v 
účinnosti dne 5.8.2011, a dále Změnou č. 1 Územního plánu Dolní Dunajovice ze dne 13.12.2017, v 
účinnosti dne 5.1.2018 (dále jen „OOP“). 
 
Územní plán se mění takto: 
I. TEXTOVÁ ČÁST: 
1. V kapitole 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ se na závěr vkládá věta ve znění: 
Hranice zastavěného území byla změnou č. 2a aktualizována k 15. 6. 2021. 
2. V kapitole2.1. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ se ve čtvrtém odstavci 
mění čísla kapitol: 
čl. 6.1.13 
se nahrazuje číslem  
čl. 6.1.15 a 6.1.16). 
 
3. V kapitole2.1. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ se na závěr vkládá 
text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2a ÚP 
Požadavky na změnu charakteru obce nejsou změnou č. 2a kladeny. 
Předmětem řešení změny č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice je dílčí změna č. 2.05 Rozšíření plochy 
pro ČOV Dolní Dunajovice na p. č. 5550, k. ú. Dolní Dunajovice 
Změna je podrobně prověřena z pohledu dopadu do organizmu obce, dopravní obsluhy, obsluhy sítěmi 
technické infrastruktury a krajinného rázu. Pro navrženou dílčí změnu je vymezena zastavitelná plocha. 
ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ ZMĚNY č. 2a 
Je zabezpečena souladem přírodních, kulturních a civilizačních hodnot řešeného území: 
 
4. V kapitole2.2. OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ se na závěr vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2a ÚP 
Řešením změny č. 2a ÚP nedojde k dotčení přírodních hodnot území. 
Řešením změny č. 2a ÚP je respektována koncepce vymezeného ÚSES. 
Dílčí změna 2.05, je určena pro plochy technické infrastruktury T – rozšíření stávající čistírny odpadních 
vod a navýšení její kapacity. 
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Řešením změny č. 2a ÚP nedojde k dotčení vymezených lokalit se zvýšenou ekologickou hodnotou (tzv. 
ekologicky významných krajinných segmentů). 
Záměr není ve střetu s významnými krajinnými prvky a navržené plochy jsou v dostatečném odstupu od 
ploch pro bydlení. 
 
5. V kapitole3.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE se na závěr vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2a ÚP 
Změna č. 2a nemá vliv na koncepci územního plánu. Navržené řešení (ČOV) vytváří územně technické 
podmínky pro realizaci záměrů stanovené koncepce ÚP v rozvoji ploch pro bydlení, občanského 
vybavení a podnikání. 
 
6. V kapitole 3.2.1. ZASTAVITELNÉ PLOCHY se do druhé tabulky na závěr vkládají řádky ve 
znění: 

T - plochy technické infrastruktury 
2.05 P plochy 

zemědělské, 
na plochy 
technické 
infrastruktury 
T 

plochy 
technické 
infrastruktury 
T 

Dolní 
Dunajovice 

severní část 
obce 

- rozšíření stávajícího areálu 
čistírny odpadních vod 
severním směrem 
obsluha území 
- dopravní ze stávajících 

ploch dopravní 
infrastruktury - účelových 
komunikací a ze stávajícího 
areálu 

- TI – zajistit obsluhu území 
ze stávajícího areálu 

prostorové uspořádání, ochrana 
hodnot území, krajinného rázu 
výšková regulace zástavby 
- je daná technologií zařízení 

 
7. V kapitole 4.1. KONCEPCE DOPRAVY se na závěr vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2a ÚP 
PLOCHA ZMĚNY BUDE OBSLUHOVÁNA 
zm. 2.05  dopravní napojení ze stávajícího areálu ČOV 
 
8. V kapitole 4.2. KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY se na závěr vkládá text ve 
znění: 
ZMĚNA Č. 2a ÚP 
zm. 2.05  napojení ze stávajícího areálu ČOV 
 
9. V kapitole 4.2.2.2. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD se za první větu 
vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2A ÚP 
Je navrženo rozšíření stávajícího areálu čistírny odpadních vod. 
 
10. V kapitole 4.2.3.1. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ se vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2A ÚP 
Lokalita bude napojena ze stávajícího areálu ČOV. 
 
11. V kapitole 4.2.3.2. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM se vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2A ÚP 
Bez napojení na plynovod. 
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12. V kapitole 4.2.3.3. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM se vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2A ÚP 
Bez napojení na plynovod. 
 
13. V kapitole 4.2.4.2. RADIOKOMUNIKACE se vkládá text ve znění: 
ZMĚNA Č. 2A ÚP 
Bez napojení na elektronické telekomunikační vedení. 
 
14. V kapitole 4.4. KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ se na závěr vkládá text 
ve znění: 
ZMĚNA Č. 2a ÚP 
Navržené řešení nemá dopad na plochy veřejných prostranství. 
 
15.        Součástí změny je i grafická část 

1. Výkres základního členění území     1 :   5 000 
2. Hlavní výkres        1 :   5 000 
5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace    1 :   5 000 
Výkresy jsou výřezem z výkresů platného ÚP Dolní Dunajovice. 

 

ODŮVODNĚNÍ: 
 

1.  POSTUP POŘÍZENÍ ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DUNAJOVICE 
Zastupitelstvo obce schválilo dne 21.4.2021 pod usnesením č. 4a/13 a 4b/13 v souladu s ustanovením § 6 
odst. 5 písm. a), za použití ustanovení § 44 písm. d) a § 55 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Zprávu o 
Uplatňování územního plánu Dolní Dunajovice v uplynulém období a obsah změny č. 2a a 2b územního 
plánu Dolní Dunajovice (dále jen „změna ÚP“). 
 
Pořizovatelem změny Územního plánu byl Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, 
orgán územního plánování, Irena Prochásková (čís. osvědčení 800017698). 
 
Zpracovatelem US Brno, spol. s r.o., Ing. arch. Emil Navrátil. 
 
Změna č. 2a ÚP obsahuje pouze jednu dílčí změnu, a to rozšíření plochy pro ČOV. Změna č. 2b jenž je 
pořizována souběžně se změnou č. 2a, obsahuje více dílčích změn, včetně zajištění souladu s PŮR ČR, 
ZÚR JMK, ÚAP JMK. 
 
K navržené dílčí změně 2a byla zajištěna stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru 
životního prostředí č. j. JMK 44589/2021 ze dne 22.3.2021 a stanovisko č. j. JMK 93339/2021 ze dne 
24.6.2021. Z uvedených stanovisek Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyplývá, že není požadováno 
hodnocení NATURA 2000 ani posuzování vlivu změny územního plánu na životní prostředí (zpracování 
SEA). 
 
Určeným zastupitelem je pan Mgr. Josef Hasník, starosta obce. 
 
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování 
dle § 6 odst. 1) stavebního zákona, opatřením ze dne 26.8.2021 pod č.j. MUMI 21039058 oznámil dotčeným 
orgánům, krajskému úřadu, sousedním obcím, oprávněným investorům a Obci Dolní Dunajovice, 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 veřejné projednání návrhu se 
koná dne 30.09.2021. Pořizovatel oznámil veřejnou vyhláškou též zahájení řízení o územním plánu podle 
§ 55b odst. 1) a 2) stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Námitky proti návrhu územního plánu mohli podat pouze dotčené osoby: vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Námitky k prvkům náležejícím 
regulačnímu plánu mohli uplatnit i osoby: obec; vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být 
požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, 
jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám 
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání 
mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle 
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 
 
Dotčené orgány uplatnili nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny. 
Po tuto dobu byl vystaven návrh ÚP uvedeným orgánům k nahlédnutí na http://www.mikulov.cz/mesto-
mikulov/mestsky-urad/uzemni-plany-orp s odkazem na obec Dolní Dunajovice a dále v kanceláři úřadu 
územního plánování, odboru stavebním a životního prostředí, Městského úřadu Mikulov a kanceláři 
Obecního úřadu Dolní Dunajovice. 
 
Dále viz. Kapitola 15) rozhodnutí o námitkách a 16) vypořádání se s námitkami, vyhodnocení stanovisek. 
 
Dne 25.10.2021 pod č.j. MUMI 21050636 zaslal pořizovatel Zprávu o projednání návrhu a žádost 
krajskému úřadu o vydání stanoviska dle § 55b odst. (4) stavebního zákona. 
 
STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 55b ODST. 4 SZ  
OÚPSŘ jako nadřízený orgán územního plánování nevydal v zákonné lhůtě stanovisko s ohledem na situaci 
na OÚPSŘ (epidemiologická situace, časté absence pracovníků a pracovní vytížení přítomných) není 
OÚPSŘ schopen v termínu 30 dnů zpracovat stanovisko k předloženému Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice, ve smyslu § 55b odst. 4 stavebního zákona je možno proto vydat změnu územního plánu 
bez stanoviska nadřízeného orgánu. 

2. SOULAD ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 
A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 

2.1 SOULAD ZMĚNY Č. 2a ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Politika územního rozvoje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci 
č. 4 PÚR ČR, byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 12. 07. 2021 č. 618, v účinnosti dne 01.09.2021. 
Obec Dolní Dunajovice leží mimo vymezené rozvojové osy, nejblíže rozvojová osa OS10. 
Změnou č. 2a jsou prověřeny, respektovány a zohledněny republikové priority územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje pro řešení územního plánu Dolní Dunajovice: 
(14) Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Řešení změny č. 2a ÚP zachovává ráz 
jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 
identity území, jeho historie a tradice a to i při ochraně značných hodnot (např. jako turistické atraktivity). 
Jejich ochrana je provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy 
udržitelného rozvoje. Cílená ochrana míst zvláštního zájmu není řešena. Řešení změny č. 2a ÚP chápe 
krajinu jako živý, v čase proměnný celek, vyžadující citlivý tvůrčí přístup k vyváženému všestrannému 
rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. 
(14a) Při plánování rozvoje venkovského území je dbáno na zachování a rozvoj primárního sektoru při 
zohlednění ochrany kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy 
a ekologických funkcí krajiny v míře přiměřené záměru. 
(15) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(16) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic, předmětem řešení je jedna dílčí změna. 
(16a) Při zpracování změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je vycházeno z principu integrovaného rozvoje 
území obce ve všech jejích složkách a s ohledem na soudržnost regionu a jeho obcí. 
(17) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(18) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
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(19) Nebylo změnou č. 2a ÚP řešeno. 
(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, nejsou navrženy; 
kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona nebyla stanovena. Při řešení změny č. 2a ÚP 
byly respektovány veřejné zájmy. 
Řešení změny č. 2a ÚP nemá dopad na územní podmínky pro implementaci a respektování územních 
systémů ekologické stability, 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. 
(20a) Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém 
ohrožení území suchem. 
(21) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(22) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(23) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. Navrženým řešením nedojde k dotčení prostupnosti 
krajiny ani k fragmentaci krajiny při umísťování dopravní a technické infrastruktury. 
(24) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(24a) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(25) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(26) Změnou č. 2a ÚP nejsou zastavitelné plochy vymezovány v záplavových územích. 
(27) Řešení změny č. 2a ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v 
řešeném území a její rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Díky 
možnostem, poloze i infrastruktuře navržené řešení zlepšuje podmínky pro rozvoj okolních obcí. 
(28) Řešení změny č. 2a ÚP zohledňuje nároky dalšího vývoje řešeného území v dlouhodobém 
horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. 
(29) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(30) Úroveň technické infrastruktury je koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu 
života v současnosti i v budoucnosti. 
(31) Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
 
2.2 SOULAD ZMĚNY Č. 2a ÚP DOLNÍ DUNAJOVICE S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE VYDANOU KRAJEM 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje ve znění Aktualizací č. 1 a 2 vydané zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje dne 17. 09. 2020, nabyly účinnosti 31. 10. 2020. 
ZÚR JMK stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, určují priority 
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a zpřesňují nebo vymezují rozvojové 
oblasti a osy a specifické oblasti republikového a nadmístního významu. Dále ZÚR JMK zpřesňují plochy 
a koridory vymezené v Politice územního rozvoje a navrhují plochy a koridory nadmístního významu 
včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv a 
stanoví požadavky na jejich využití. ZÚR JMK rovněž definují plochy a koridory pro veřejně prospěšné 
stavby. 
Kapitola – A 
Stanovení priorit územního plánování Jihomoravského kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území 
včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje 
Řešení změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice respektuje priority územního plánování, stanovené ZÚR JMK 
pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
požadavky na uspořádání a využití území 
(1) Nástroji územního plánování vytvářet územní podmínky pro naplnění vize Jihomoravského kraje 
jako ekonomicky prosperujícího regionu otevřeného vůči mezinárodním výzvám a impulzům, poskytujícího 
svým obyvatelům prostor pro kvalitní život. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice vytváří územní podmínky pro rozvoj aktivit, které kromě základní 
funkce bydlení v obci, zahrnují rozvoj ekonomických a hospodářských aktivit, které přispívají k prosperitě 
regionu sousedícího s Rakouskou republikou. 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice spoluvytváří územní podmínky pro rozvoj polohového potenciálu centra 
osídlení Mikulov k posílení regionální funkční komplexity při zohlednění přeshraničních vazeb a vytváří a 
udržuje územní připravenost na případné zvýšené požadavky na změny v území. 
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(2) Nástroji územního plánování podporovat snížení územních disparit rozvoje částí kraje eliminací 
příkrých rozdílů v ekonomické výkonnosti a životní úrovni mezi jádrem kraje a jeho periferními, respektive 
venkovskými částmi s cílem růstu efektivity a udržitelnosti ekonomického rozvoje kraje, stabilizace jeho 
populace a sídelní struktury. 
VYHODNOCENÍ 
Stanovenými podmínkami využití ploch je podpořen vznik aktivit zaměřených na širokou škálu aktivit pro 
rekreaci, včetně dalších navazujících podnikatelských činností. Tím je sledován cíl snižování územních 
disparit mezi územím s převážně zemědělskou ekonomickou základnou a ekonomicky výkonnějším 
územím. 
(3) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury kraje vyvažující silnou republikovou a 
mezinárodní pozici krajského města Brna vytvářením územních podmínek pro rozvoj dalších významných 
center osídlení kraje. Za tímto účelem je třeba: 
a) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi městy a venkovem s cílem zvýšit atraktivitu a 
konkurenceschopnost venkovského prostoru kraje 
b) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb mezi prostorově blízkými centry osídlení s cílem 
podpořit formování kooperačních územních vztahů a prostorovou dělbu práce 
c) vytvářet územní podmínky pro posílení vazeb k centrům na území sousedních krajů Jihočeského, 
Olomouckého, Pardubického, Vysočiny a Zlínského a k centrům v přiléhajícím území sousedních zemí 
Rakouska a Slovenska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po obvodu kraje 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice zohledňuje funkci obce, jako sídla lokálního významu a klade důraz na 
to, aby územní podmínky rozvoje umožnily rozvoj smíšených funkcí, které přispějí k atraktivitám území. 
Dostupnost obce je zajištěna stávající infrastrukturou. 
Dolní Dunajovice svým významem (rodiště Dr. Karla Rennera) vytváří optimální územní podmínky pro 
posílení k centrům v přiléhajícímu území Rakouska, s cílem podpořit sídla v marginálních územích po 
obvodu kraje. 
(4) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k řešení územních dopadů různých forem 
urbanizace, v koordinaci s obyvateli a dalšími uživateli území hledat vyvážená řešení zohledňující ochranu 
přírody, hospodářský rozvoj i životní úroveň obyvatel. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice územního plánu zohledňuje polohu obce v rámci sídelní struktury kraje, 
která je dána polohou v rozvojové ose Vídeňské N-OS2. Změna č. 2a územního plánu zohledňuje zjištěné 
strukturní vazby, ochranu přírody, hospodářský rozvoj a vytváření pracovních příležitostí. 
(5) Nástroji územního plánování vytvářet podmínky k podpoře principu integrovaného rozvoje území, 
zejména měst a obcí (představujícího objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 
prostorových, odvětvových a časových hledisek). 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice přispívá k podpoře integrovaného rozvoje obce na základě komplexního 
posouzení řešeného území. 
(6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí 
Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních 
hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného 
rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by 
bránila uplatnění zbývajících složek. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice zohledňuje specifika charakteristiky a historické kontinuity v území ve 
vazbě na CHKO Pálava a významnou vinařskou oblast s rozvíjející se rekreací, na území s převahou 
přírodních hodnot při zohlednění koncentrace socioekonomických aktivit. Při řešení nebylo třeba v zájmu 
vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat převahu některé ze sledovaných složek udržitelného 
rozvoje, která by bránila uplatnění zbývajících složek. 
(7) Vytvářet územní podmínky pro kvalitní dopravní napojení Jihomoravského kraje na evropskou 
dopravní síť včetně zajištění požadované úrovně a parametrů procházejících multimodálních koridorů. 
Vytvářet podmínky pro zajištění kvalitní dopravní infrastruktury pro propojení Jihomoravského kraje s 
okolními kraji, státy a dalšími evropskými regiony. 
VYHODNOCENÍ 
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Obec se nachází mimo multimodální koridory, na nadřazenou dopravní infrastrukturu je přiměřeně 
napojena stávajícími silničními trasami. 
(8) Vytvářet územní podmínky pro zkvalitnění a rozvoj provázané dopravní infrastruktury zajišťující 
dostupnost všech částí kraje a dosažení optimální obslužnosti území integrovaným dopravním systémem a 
individuální dopravou. Dbát zvláště na: 
a) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění krajské silniční sítě včetně potřebných 
infrastrukturních úprav zvláště v socioekonomicky oslabených územích kraje v návaznosti na plánovanou 
výstavbu a přestavbu dálnic a silnic I. třídy 
b) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění železniční infrastruktury, zejména 
optimalizaci regionálních tratí v návaznosti na modernizaci celostátních tratí pro každodenní i rekreační 
využití jako rovnocenné alternativy k silniční dopravě 
c) vytváření územních podmínek pro rozvoj a zkvalitnění infrastruktury pro cyklistickou dopravu jako 
alternativní formy každodenní dopravy na kratší vzdálenosti, pro podporu rozvoje infrastruktury pro 
rekreační cyklistickou dopravu ke zpřístupnění a propojení oblastí a center cestovního ruchu a rekreace 
d) vytváření územních podmínek pro rozvoj integrovaného dopravního systému, zejména při 
zajišťování dostupnosti pracovních a obslužných center v systému osídlení kraje a posilování vzájemných 
vazeb jednotlivých dopravních modů v uzlech systému 
VYHODNOCENÍ 
Území obce je součástí fungujícího Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (tarifní zóna 
552). Individuální doprava využívá stávajících komunikací, které bezkonfliktně doplňují nadmístní 
dopravní skelet. Železniční doprava se na území obce nenachází, vlaková stanice je v blízkém Březí. 
Územní plán respektuje jak stávající systém cyklistických tras, tak zajišťuje i územní podmínky pro jeho 
rozvoj. 
(9) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti technickou 
infrastrukturou všech částí kraje. U zastavitelných ploch dbát zvláště na dostatečnou kapacitu veřejné 
technické infrastruktury i v souvislosti s širšími vazbami v území. Upřednostňovat centrální čištění 
odpadních vod na mechanicko-biologických ČOV před čištěním vod v malých ČOV či jiných, méně 
účinných zařízeních. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice řeší zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod a její využití i pro 
obec Bavory. 
(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny. 
VYHODNOCENÍ 
Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským 
vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu 
občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad do ploch občanského vybavení; vytváří podmínky pro 
rozvoj dalších druhů občanského vybavení. 
(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice vytváří územní podmínky, které odpovídajícím způsobem zohledňují 
zachování a zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 
(13) Nástroji územního plánování podporovat minimalizaci vlivů nových záměrů, aby nedocházelo 
k významnému zhoršování stavu v území, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených 
mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nevymezuje takové záměry, které by přispívaly ke zhoršování stavu 
v území a mezních hodnot imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 
(14) Podporovat péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty kraje, které vytvářejí charakteristické 
znaky území, přispívají k jeho identifikaci a posilují vztah obyvatelstva k území kraje. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad na prvky kulturních a přírodních hodnot. 
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(15) Vytvářet územní podmínky pro podporu plánování venkovských území a oblastí zejména s ohledem 
na možnosti rozvoje primárního sektoru, ochranu kvalitní zemědělské půdy a ekologickou funkci krajiny. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice v maximální míře respektuje prostor kulturní zemědělské krajiny, která 
je využívána jako orná půda, sady nebo v menší míře i louky. 
(16) Podporovat stabilizaci a rozvoj hospodářských funkcí a sociální soudržnosti v území kraje. Zvláště 
v metropolitní rozvojové oblasti Brno a rozvojových osách vymezených podle politiky územního rozvoje a v 
rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu usilovat o koordinaci ekonomických, 
sociálních a environmentálních požadavků na uspořádání území. Dbát zvláště na: 
a) vytváření územních podmínek pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem 
podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a 
architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny 
b) vytváření územních podmínek pro přednostní využití ploch a objektů vhodných k podnikání 
v zastavěném území, s cílem podpořit rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů před 
výstavbou ve volné krajině; 
c) vytváření územních podmínek pro zachování a zhodnocení stávající zástavby před demolicemi či 
rozsáhlými asanacemi; 
d) vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu, turistiky a lázeňství na 
území kraje, s cílem zabezpečit potřeby jejich rozvoje v souladu s podmínkami v dotčeném území a s 
využitím kulturního potenciálu území při zachování a rozvoji jeho kulturních hodnot. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a územního plánu podporuje stabilizaci, vytváří podmínky pro rozvoj drobných hospodářských 
činností a činností přispívajících k sociální soudržnosti. K zabezpečení kvality života obyvatel a obytného 
prostředí přispívá změna č. 2a územního plánu zajištěním dostatečné kapacity čistírny odpadních vod a tím 
k vytváření územních podmínek pro rozvoj aktivit rekreace, cestovního ruchu a turistiky. 
(17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. 
Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské a sociální 
využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na: 
a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné 
infrastruktury v sídlech, 
b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění 
kvalitního životního a obytného prostředí. 
VYHODNOCENÍ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je řešena mimo specifické oblasti kraje. 
(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, 
eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení 
přírodních sil v území. 
VYHODNOCENÍ 
Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů 
nebo obnovitelných zdrojů energie. 
VYHODNOCENÍ 
Netýká se změny č. 2a Dolních Dunajovic. 
(20) Vytvářet územní podmínky pro ochranu vodohospodářsky významných území v systému CHOPAV, 
ochranu LAPV, ochranu povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů zvyšujících retenční 
schopnost území s cílem zabezpečit dostatek zdrojů kvalitní pitné a užitkové vody pro stávající i budoucí 
rozvojové potřeby kraje. 
VYHODNOCENÍ 
Území řešené změnou č. 2a ÚP Dolní Dunajovice se nachází mimo CHOPAV. V řešeném území není záměr 
na budování LAPV. Rozšíření čistírny odpadních vod zabezpečuje ochranu povrchových a podzemních 
vod. 
(21) Vytvářet územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku (zejména veřejné 
dopravní a technické infrastruktury), k zajištění bezpečnosti území (zejména z hlediska zájmů obrany státu 
a civilní obrany) a k eliminaci rizik vzniklých mimořádnou událostí způsobenou činností člověka. 
VYHODNOCENÍ 
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ÚP Dolní Dunajovice respektováním legislativy ČR vytváří územní podmínky k zabezpečení ochrany 
obyvatelstva a majetku, viz kap. 5. odůvodnění. 
Kapitola – B 
Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje 
Dle zpřesnění v ZÚR obec Dolní Dunajovice neleží v rozvojové ani v rozvojové ose dle PUR. 
Kapitola – C 
Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších 
specifických oblastí nadmístního významu. 
Správní území Dolní Dunajovice není zařazeno do specifické oblasti nadmístního významu. 
Kapitola – D 
Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a 
koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému 
ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno. 
ZÚR JMK vymezují na řešeném území koridory a plochy nadregionálního a regionálního územního 
systému ekologické stability (ÚSES). Konkrétně se jedná o koridory pro nadregionální biokoridory 
K 161N, K 161V, K JM04T a plochu pro regionální biocentrum RBC 31 – Dunajovické vrchy. Plochy a 
koridory byly v ÚP zpřesněny. 
Plocha řešená změnou č. 2a ÚP leží mimo výše uvedené plochy pro ÚSES. 
Kapitola - E 
Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot 
území kraje 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice svým řešením neovlivní územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 
Další práce na záměru musí zohlednit výjimečnost kulturní krajiny Mikulovska. 
Kapitola - F 
Stanovení cílových charakteristik krajiny, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení 
Území obce Dolní Dunajovice je dle ZÚR JMK zařazeno do území s krajinnými celky Dunajovickým a 
Dyjsko-svrateckým. Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice respektuje územní podmínky pro zachování nebo 
dosažení cílových kvalit uvedených krajinných celků. 
Kapitola – G 
Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování 
obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám 
vyvlastnit 
Na správním území obce Dolní Dunajovice nevymezují ZÚR JMK veřejně prospěšnou stavbu, ani opatření: 
Kapitola – H 
Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací 
dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury 
H.1 POŽADAVKY NA KOORDINACI PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 
STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ 
ÚP Dolní Dunajovice koordinuje v ZÚR vymezené prvky ÚSES, jmenovitě RBC 31 – regionální 
biocentrum Dunajovické vrchy, K 161N - nadregionální biokoridor, K 161V - nadregionální biokoridor a 
K JM04T - nadregionální biokoridor. 
H.2 POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ VYMEZENÍ A KOORDINACI CYKLISTICKÝCH TRAS A 
STEZEK NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 
Bez požadavků. 
H.3 POŽADAVKY NA KOORDINACI ÚZEMNÍCH REZERV 
ZÚR JMK nestanovují v řešeném území požadavky na koordinaci územních rezerv. 
H.4 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI OBCÍ 
ZÚR JMK nestanovují v řešeném území požadavky na řešení v územně plánovací dokumentaci obce. 
Kapitola – I 
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií. 
Řešeného území se netýká vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií. 
Kapitola – J 
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro 
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rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo 
na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu 
Řešeného území se netýká vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu 
orgány. 
Kapitola – K 
Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 pro plochu nebo koridor vymezený podle písmene J. 
ZÚR JMK nevymezují v řešeném území plochy a koridory pro pořízení a vydání regulačního plánu 
z podnětu ani na žádost. 
Kapitola – L 
Stanovení pořadí změn v území (etapizace) 
Řešeného území se netýká stanovení pořadí změn v území. 
 
2.3 SOULAD S ÚZEMNĚ ANALYTICKÝMI PODKLADY 
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje 
Územně analytické podklady Jihomoravského kraje (dále jen „ÚAP JMK“) byly od vydání územního plánu 
třikrát aktualizovány v roce, tj. 2. úplná aktualizace v roce 2013, 3. úplná aktualizace v roce 2015 a 4. úplná 
aktualizace v roce 2017. 
Vzhledem k určení záměru jako zařízení technické infrastruktury a jeho rozsahu je změna č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice v souladu s ÚAP JmK. 
ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 
Územně analytické podklady ORP Mikulov byly od vydání územního plánu třikrát aktualizovány, tj. 2. 
úplná aktualizace v roce 2012; 3. úplná aktualizace v roce 2014; 4. úplná aktualizace v roce 2016 a 
5.aktualizace v roce 2020. 
Vzhledem k určení záměru jako zařízení technické infrastruktury a jeho rozsahu je změna č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice v souladu s ÚAP ORP Mikulov. 
 
3. 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 č. 2a ÚP Dolní Dunajovice návrhem rozšíření plochy pro ČOV Dolní Dunajovice vytváří 
předpoklady pro výstavbu v obci a pro udržitelný rozvoj území. Zachovává vyvážený vztah podmínek pro 
příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad na hodnoty území včetně urbanistického, architektonického 
a archeologického dědictví. 
Změna č. 2 ÚPA Dolní Dunajovice vzhledem k rozsahu a významu záměru nemá významný dopad na 
požadavek ochrany nezastavěného území. 
Vzhledem k rozsahu změny, jejímu určení nedojde k dopadu na příznivé životní prostředí. 
Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel vytváří změna č. 2a ÚP vytvořením podmínek pro zajištění 
kvality obytného prostředí obce. 
Řešení změny č. 2a ÚP nemá dopad na ochranu přírodních hodnot. 
Řešení změny č. 2a ÚP nemá dopad na ochranu kulturních hodnot. 
Změna č. 2a ÚP má příznivý dopad na civilizační hodnoty území. 
 
4. SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA (SZ) A JEHO PROVÁDĚCÍCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
Změna č. 2a ÚP je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), v platném znění, a jeho prováděcími vyhláškami, s vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
novelizované vyhl. č. 13/2018 Sb., která nabyla účinnosti dne 28. 1. 2018 a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Novely stanovily požadavky na obsah 
a zpracování změny územního plánu. Tyto požadavky byly do řešení změny územního plánu zapracovány. 
Řešení změny č. 2a ÚP vychází z úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 a potřeb obce a 
jejich obyvatel. Pro zpracování změny byly použity ÚAP ORP Mikulov, 5. úplná aktualizace 2020, prosinec 
2020. 
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5. SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S 
VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 
 
5.1 ZVLÁŠTNÍ ZÁJMY MINISTERSTVA OBRANY ČR, ZAŘÍZENÍ PRO OBRANU STÁTU 
Do správního území obce zasahuje zájmové území Ministerstva obrany: 
 Ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany, 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 vymezeném území lze umístit 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) – viz. ÚAP – jev 102a. 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. 

 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 tomto vymezeném území lze umístit 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) – viz. mapový podklad, ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být 
výstavba omezena. 

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

 Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany: 
o výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy 
o výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů 
o výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení 
o výstavba vedení VN a VVN 
o výstavba větrných elektráren 
o výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) včetně 

anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….) 
o výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem 
o výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky) 
o výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 

5.2 Koncepce ochrany obyvatelstva, požární ochrany 
Stávající systém je stabilizován, pro ochranu obyvatelstva nevyvolá změna č. 2a ÚP nové požadavky na 
vymezení ploch změn. 
b) zóna havarijního plánování 
V řešeném území se nachází zóna havarijního plánování (pro objekt spol. Innogy s.r.o., PZP Dolní 
Dunajovice, provozovatel Innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzínská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10); je 
stanovena zóna havarijního plánování se stanovenými postupy v případě havárie. 
Navržená dílčí změna 2.05 je umístěna mimo vymezenou zónu havarijního plánování. 
c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události 
Těžiště ukrytí obyvatelstva je v improvizovaném ukrytí. K ochraně před kontaminací osob radioaktivním 
prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při 
haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. K ochraně obyvatelstva 
v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu slouží stálé úkryty a 
improvizované úkryty. Stálé úkryty jsou trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo samostatně 
stojící a složí především k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení. V katastru obce 
se stálé úkryty nevyskytují. Improvizované úkryty (dále jen „IÚ“) se budují k ochraně obyvatelstva před 
účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti 
tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálé úkryty. IÚ je 
vybraný vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, 
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který bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a 
právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních 
materiálních a finančních zdrojů. Tyto prostory jsou evidovány na obecním úřadě. Je třeba nově budované 
objekty řešit tak, aby obsahovaly prostory vyhovující podmínkám pro možné vybudování IÚ. Organizační 
ani technické zabezpečení budování IÚ není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich 
dokumentaci. 
Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím stanoví § 16 vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování 
Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované 
obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 
Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení stanoví § 12 a 13 vyhlášky MV č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků 
kontaminace, vzniklých při mimořádné události 
K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení obce zásadní: 
výrobní zóna je prostorově a provozně oddělena od zóny obytné, není přípustná výstavba uzavřených bloků, 
doprava na místních a obslužných komunikacích je řešena tak, aby umožnila příjezd zasahujících jednotek 
(včetně těžké techniky) a nouzovou obsluhu obce v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci, místo 
zúženého profilu v historické zástavbě bude možno objet po nově navrženém koridoru, při řešení důležitých 
místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy 
jejich šířka bude minimálně (V1 + v2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na 
protilehlých stranách ulice, sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) 
jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. 
Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem 
územního plánu. Je řešeno orgány obce v jejich dokumentaci. 
Přístupové komunikace musí umožňovat protipožární zásah v souladu s normovými hodnotami (především 
s ČSN 73 0802, 73 0804) – tzn. příjezdové komunikace budou vícepruhové z důvodu zachování trvale 
volných průjezdních šířek pro požární techniku v min. šířce 3 m, neprůjezdné jednopruhové: přístupová 
komunikace delší než 50 m bude mít na neprůjezdném konci smyčkový objezd nebo obratiště, dále účelně 
navrhnout dostatečné množství kapacitně vyhovujících parkovacích a odstavných ploch pro umožnění 
trvalé průjezdnosti, atd. 
h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území 
Ochrana objektů s nebezpečnými chemickými látkami skladovanými v řešeném území je řešena 
"Havarijním plánem daného subjektu". 
i) nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií 
Podle povahy narušení systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou se v prvé řadě posuzuje a využívá 
schopnost vodovodu dodávat vodu, byť ve zhoršené kvalitě, nastavením systému uzávěrů z jiného 
nezávislého zdroje. Je řešeno orgány obce s využitím „Služby nouzového zásobování vodou“, kterou 
stanovuje Směrnice Ministerstva zemědělství ČR, čj. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, 
uveřejněná ve Věstníku vlády částka 10/2001. 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
Při realizaci jednotlivých staveb budou respektovány právní a technické požadavky, platné pro tyto stavby 
z hlediska požární bezpečnosti, zejména zabezpečení zdrojů vody pro hasební účely, příjezdové 
komunikace, odstupové vzdálenosti staveb. 
Respektovány budou podmínky §8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. a §2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. 
V případě plánování rekonstrukce nebo výstavby nových vodovodních řadů a komunikací v obci bude 
počítáno s instalací požárních hydrantů a to v maximálních vzdálenostech dle ČSN 73 0873. 
5.3 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 
Vzhledem k dostatečnému odstupu od obytné zóny obce nejsou předpokládány negativní vlivy na životní 
prostředí. 
Navržené řešení je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů. 
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6. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Krajský úřad Jihomoravského kraje OŽP, jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí 
neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů navrhované změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice na životní 
prostředí. 
Rovněž OŽP vyloučil významný vliv návrhu změny na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. 
 
7. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE § 50 ODST. 5 (K VYHODNOCENÍ VLIVU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 
Stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno. 
 
8. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO DLE § 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM 
ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY 
NEBYLY 
Protože stanovisko podle § 50 odst. 5 stavebního zákona nebylo vydáno, není v dokumentaci zohledněno. 
 
9. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 
9.1. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE 
Koncepce rozvoje obce je dána platným územním plánem a změnou č. 2a se nemění. 
Pro vypracování změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice byly pořizovatelkou předány podklady „Změna č. 2a 
územního plánu Dolní Dunajovice“, o němž rozhodlo Zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že pro řešení 
změny není třeba řešit varianty bude použito zkráceného postupu pořizování změny. 
Dokumentace změny č. 2a ÚP prověřila obsah Změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice. 
Odůvodnění změn 
Změnou č. Z2.05 je řešen záměr rozšíření plochy pro ČOV Dolní Dunajovice na p. č. 5550 pro zkapacitnění 
stávající čistírny odpadních vod a její využití i pro obec Bavory. 
9.2. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Zůstává beze změn. 
9.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
U změny č. 2a se koncepce technické infrastruktury nemění. Aktualizovány byly trasy inženýrských sítí dle 
platných ÚAP. 
9.3.1. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 
Nemění se. 
9.3.2. ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 
Nemění se. Je navrženo rozšíření stávající čistírny odpadních vod, a to z důvodu nutné rekonstrukce 
stávající ČOV, jejíž technologie musí splňovat současné legislativní požadavky na provozování jednotné 
kanalizace. Dalším důvodem je připojení odpadních vod z obce Bavory. 
9.3.3. VODNÍ TOKY A NÁDRŽE 
Nemění se. 
9.3.4. ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 
Nemění se. 
9.3.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 
Nemění se. 
9.3.6. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 
Nemění se. 
9.3.7. SPOJE, TELEKOMUNIKACE 
Nemění se. 
9.3.8. OCHRANNÁ PÁSMA 
OCHRANNÁ PÁSMA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, § 
30 a činí (mimo zastavěné území). Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: 
 silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy 
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 - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu 
 
OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODŮ 
Podle zákona č. 274/2001Sb, v platném znění, jsou stanovena ochranná pásma vodovodů takto: 
 ochranné pásmo vodovodních řadů do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce 

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

potrubí 
 u vodovodních řadů o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 
 
OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH TOKŮ 
v souladu s Vodním zákonem mohou správci vodních toků při výkonu správy vodního toku, pokud je to 
nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky pozemků užívat pozemků sousedících s korytem 
vodního toku, a to 
 u významných vodních toků nejvýše v šířce do 8 m od břehové čáry 
 u drobných vodních toků nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry 
 
OCHRANNÁ PÁSMA KANALIZACÍ 
Podle zákona č. 274/2001 Sb, v platném znění, jsou stanovena ochranná pásma kanalizace takto: 
 ochranné pásmo kanalizačních stok do průměru 500 mm  1,5 m na každou stranu od vnějšího líce 

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

potrubí 
 u kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod 

upraveným povrchem, s vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m 
 
OCHRANNÁ PÁSMA VEDENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

OCHRANNÁ PÁSMA 

Druh zařízení 

ochranné pásmo [m] pro vedení realizované: 

*do 
31.12.1994 

**od 1.1.1995 ***od 
1.1.2001 

Nadzemní vedení 

napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:    

bez izolace 10 7 7 

s izolací základní - - 2 

závěsná kabelová - - 1 

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

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

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

napětí nad 400 kV  30 30 

Podzemní vedení 

napětí do 110 kV včetně - 1 1 

napětí nad 110 kV - 1 3 

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

Druh zařízení 

ochranné pásmo [m] pro vedení realizované: 

*do 
31.12.1994 

**od 1.1.1995 ***od 
1.1.2001 

stožárové 10 7 7 

kompaktní a zděné 30 20 2 

vestavěné 30 20 1 

* podle vládního nařízení č. 80/1957 
** podle zákona 222/1994 Sb. 
*** podle zákona 458/2000 Sb. 
 
Ochranná pásma plynovodů 

Druh plynového zařízení ochranné pásmo [m] 

plynovody a přípojky v zastavěném území obce (na obě strany od 
půdorysu) 

1 

ostatní plynovody a přípojky (na obě strany od půdorysu) 4 

technologické objekty 4 

Bezpečnostní pásma PLYNOVODŮ 

Druh plynového zařízení bezpečnostní pásmo 
[m] 

VTL plynovody nad 40 barů nad DN 500 200 

VTL plynovody do 40 barů do DN 250 20 

VTL plynovody do 40 barů do DN 100 15 

VTL regulační stanice 10 

OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ 
 1,5 m na obě strany od půdorysu 
 ochranné pásmo radioreléového paprsku 
 
OCHRANNÉ PÁSMO LESA 
 plochy do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění 

 
9.4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY 
A ÚSES 
Nemění se. 
 
9.5. OCHRANA PŘED POVODNĚMI 
Nemění se. 
 
9.6. PROSTUPNOST KRAJINY 
Nemění se. 
 
9.7. ODŮVODNĚNÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
Nemění se. 
 
9.8. OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 
Nemění se. 
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9.9. NEROSTNÉ SUROVINY, LOŽISKA VÝHRADNÍ, NEVÝHRADNÍ 
Nemění se. 
 
9.10. OCHRANA CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT ÚZEMÍ 
Nemění se. 
 
9.11. SOULAD S POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 
Nemění se. 
 
10. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ 
POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 
Zastavěné území je využito účelně, nevyskytují se zásadní nedostatky v urbanistické struktuře. 
Změnou č. 2a je navržena plocha pro rozvoj a zkapacitnění ČOV. 
Změnou č. 2a ÚP Dolní Dunajovice jsou vymezeny zastavitelné plochy prokazatelně nezbytně nutné pro 
realizaci záměru. 
 
11. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH 
VZTAHŮ 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice neovlivňuje přímo navazující (sousedící) území. Proto není součástí 
dokumentace výkres širších vztahů. 
V řešeném území jsou respektovány nadřazené sítě a zařízení veřejné technické infrastruktury i koridory 
potřebné pro navržený rozvoj. 
Koordinace záměrů ZÚR jsou vyhodnoceny v kap 2.2 Soulad změny č. 2a územního plánu s územně 
plánovací dokumentace vydané krajem. 
 
12. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ NEBO VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ 
OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE O obsahu změny č. 2 POŘIZOVANÉ 
ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je zpracována dle požadovaného obsahu. 
Navržené řešení chrání republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 
Navržené řešení respektuje soulad ÚP s nadřazenou územně plánovací dokumentací ZUR JMK. 
Navržené řešení aktualizuje zastavěné území v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona. 
12.1 SE SCHVÁLENÝM VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY A PODMÍNKAMI K JEJÍ 
ÚPRAVĚ V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 2 SZ 
Návrh obsahu Změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice neobsahoval varianty řešení. 
 
12.2 S POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 51 ODST. 3 
SZ 
Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 
 
12.3 S POKYNY K ÚPRAVĚ NÁVRHU ÚP V PŘÍPADĚ POSTUPU PODLE § 54 ODST. 3 SZ 
Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 
 
12.4 S ROZHODNUTÍM O POŘÍZENÍ ÚP NEBO JEHO ZMĚNY A O JEJÍM OBSAHU V PŘÍPADĚ 
POSTUPU PODLE § 55 ODST. 3 SZ. 
Dle tohoto odstavce nebylo postupováno. 
 
13. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY 
V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE (§ 43 ODST. 1 SZ), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH 
VYMEZENÍ 
Změnou č. 2a ÚP Dolní Dunajovice nejsou navrženy záležitosti nadmístního významu, neřešené v ZÚR. 
 
14. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA 
ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 
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Předmět záboru zemědělského půdního fondu 
Změna č. 2a ÚP Dolní Dunajovice řeší potřebu intenzifikace čistírny odpadních vod v Dunajovicích. 
Záměrem je rozšíření areálu stávající ČOV severním směrem. Změna č. 2a vymezuje plochu 2.05 o výměře 
0,2048 ha navrženou pro technickou infrastrukturu. 
Jedná se o jedinou dílčí změnu řešenou změnou 2a územního plánu. Z tohoto důvodu je grafická část 
vyhodnocení dokladována pouze následujícím výřezem výkresu dopadu navrhovaného řešení do půdního 
fondu. 

 
Obr.: Výřez výkresu ZPF s vyznačením dílčí změny 2.05. 
 
Odůvodnění záboru ZPF 
Předmětem změny je dostavba a intenzifikace (rekonstrukce) stávající čistírny odpadních vod, která se 
nachází severně od obce. Z důvodu dodržení odstupu ČOV od zastavěného území obce (ochranné pásmo 
ČOV) je navržené rozšíření situováno severně od stávajícího areálu. Zohledněna je i dostupnost a obsluha 
území, která je zajištěna ze stávajících komunikací. Navrhovaná plocha záboru ZPF činí 0,2048 ha 
zemědělské půdy v I. třídě ochrany. Rozsah potřebné plochy byl prověřen v podrobnější dokumentaci. 
Změna č. 2a přebírá z dokumentace „Dolní Dunajovice ČOV“, Aqua procon s.r.o., 08/2020. 
Navrhovaný záměr intenzifikace ČOV řeší zvýšení kvality čištění odpadních vod a navýšení kapacity 
stávající ČOV, která umožní napojení i sousedních obcí (např. Bulhary). To představuje veřejný zájem, 
který převyšuje veřejný zájem ochrany ZPF I. třídy ochrany. 
 
Tab: Vyhodnocení plochy 

dílčí 
změn
a 

Způso
b 
využit
í 
ploch
y 

Souhr
n 
výměr
y 
zábor
u (ha) 

Zábor ZPF podle tříd 
ochrany (ha) 

Odhad 
výměry 
záboru 
na které 
bude 
provede
na 
rekultiv
ace na 
zemědě
lskou 
půdu 

Informa
ce o 
existen
ci 
závlah 

Informa
ce o 
existen
ci 
odvodn
ění 

Informac
e o 
existenci 
staveb 
k ochran
ě 
pozemku 
před 
erozní 
činností 
vody 

Informa
ce 
podle 
ustanov
ení §3, 
odst.2, 
písm.g 

vazba 
na 
platný 
ÚP I. II. III. 

IV
. 

V. 

2.05 TI 
0,204
8 

0,204
8 

0 0 0 0 0 ne ano ne  
nová 
ploch
a 
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Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby 
Areály a objekty zemědělské prvovýroby nejsou řešením změny č. 2a dotčeny. 
Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy 
Změna č.2a neovlivní obsluhu navazujících ploch ZPF nebo prostupnost krajiny. 
Opatření k zajištění ekologické stability 
Změna nemá dopad do prvků ekologické stability území. 
Síť zemědělských účelových komunikací 
Navrhovaná změna nesnižuje přístup do krajiny nebo jiným způsobem neomezuje prostupnost území. 
Investice do půdy 
V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, změnou č.2a jsou dotčeny. 
Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy a enkláv ZPF v řešeném území 
Vzhledem k charakteru změny a potřeby bezprostřední návaznosti na areál stávající ČOV nelze záměr 
umístit na nezemědělskou půdu. 
Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk 
Vzhledem k charakteru změny a potřeby bezprostřední návaznosti na areál stávající ČOV nelze záměr 
realizovat v rámci ploch získaných odstraněním budov. 
Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 
114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce 
Změnou č. 2a není měněna organizace a uspořádání zemědělské půdy, není narušena krajina nebo její 
funkce. 
Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území 
Řešením změny č. 2a územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a 
odtokových poměrů 
Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany 
Dotčena je zemědělská půda zařazena do I. třídy ochrany ZPF. 
Etapizace výstavby 
Není navržena. 
Vyhodnocení záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Navrhovaná změna nemá dopad do ploch PUPFL. 
 
15. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VČETNĚ SAMOSTATNÉHO ODŮVODNĚNÍ 
V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny námitky. 
 
16. VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK, STANOVISEK K ÚP: 
V průběhu veřejného projednání nebyly uplatněny připomínky. 
 
Stanoviska: 

pořadové 
číslo 
datum 
podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

1. 
14.09.2021 

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – odbor ochrany územních 
zájmů 
Sp. Zn.:117566-1150-OÚZ-BR, SpMO 1048-1316/2021-1150, ze dne 
20.11.2019 
 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce 
nakládání s majetkem, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 
odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování 
obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu 
zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 
39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního 

 
 
 
 
Ad. 1) souhlasné 
stanovisko, bez 
připomínek 
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pořadové 
číslo 
datum 
podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 55 
stavebního zákona a dle § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona souhlasné 
stanovisko k předložené územně plánovací dokumentaci. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona 
o zajišťování obrany ČR a zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona 
provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace 
(dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného 
orgánu. Dotčený orgán neshledal rozpor mezi návrhem funkčního využití 
ploch a zájmy MO na zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nemá k řešené 
ÚPD, při dodržení ustanovení § 175 stavebního zákona, připomínky. 
V posuzované ÚPD jsou respektovány a zapracovány zájmy Ministerstva 
obrany v souladu s uplatněnými požadavky MO. 
 

2. 
7.10.2021 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – územní odbor Břeclav 
č.j. HSBM-63-51/2021, ze dne 7.10.2021 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, (dále jen „HZS JmK“), jako 
věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle 
ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném 
sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o Hasičském 
záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 10 
odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 239/2000 Sb., o IZS“), a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil 
výše uvedenou dokumentaci předloženou žádostí k č.j.: MUMI 210390058 
ze dne 26. 8. 2021 a vydává k ní SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
Odůvodnění:  
z předmětného návrhu Změny č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice je 
zřejmé, že bude naplněn požadavek ustanovení § 29 odst. 1 písmeno k) 
zákona č. 133/1985 Sb., a budou naplněny požadavky uvedené v ustanovení 
§ 20 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva, proto HZS JmK rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 
 

 
 
 
Ad. 2) 
stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 

3. 
9.9.2021 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
č.j. KHSJM 54335/2021/BV/HOK, ze dne 9.9.2021 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také 
„KHS JmK“) jako dotčený orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný 
dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také „zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušný dle 
ustanovení § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb., § 4 odst. 2 písm. b) 
a § 55b odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební 
zákon“), v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také „správní řád“), vydává toto 
stanovisko: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v 
Brně s o u h l a s í s návrhem změny č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice. 
Odůvodnění: 

 
 
 
Ad.3) 
stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 
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pořadové 
číslo 
datum 
podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

KHS Jmk bylo dne 26.08.2021 doručeno oznámení pořizovatele územního 
plánu Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 
1, 692 01 Mikulov o veřejném projednání návrhu změny č.2a územního plánu 
Dolní Dunajovice (zkrácený postup pořízení). Současně byly dotčené orgány 
vyzvány k uplatnění svých stanovisek. Zpracovatelem návrhu změny č. 2a 
ÚP Dolní Dunajovice je společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., 
Ing. arch. Vanda Ciznerová, Příkop 8, 602 00 Brno, srpen 2021. Obsah změny 
č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice: Dílčí změna č. 2.05 Rozšíření 
plochy pro ČOV Dolní Dunajovice na pozemku parc. č. 5550 v k. ú. Dolní 
Dunajovice. Dílčí změna 2.05 je určena pro plochy technické infrastruktury 
T – rozšíření stávající čistírny odpadních vod a navýšení její kapacit  
Předmětný návrh změny č. 2a ÚP byl ze strany KHS JmK posouzen ve 
smyslu ustanovení § 2 správního řádu, a to v rozsahu požadavků na ochranu 
veřejného zdraví vyplývajících ze souvisejících ustanovení zákona č. 
258/2000 Sb. a právních předpisů prováděcích, mj. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 
znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Při posuzování KHS JmK 
postupovala v souladu s ustanovením § 3 správního řádu tak, aby byl zjištěn 
stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a ve smyslu ustanovení § 6 
odst. 2 a § 50 odst. 1 správního řádu KHS JmK uvážila skutečnosti známé z 
moci úřední a skutečnosti obecně známé a podklady vyhodnotila ve smyslu 
ustanovení § 50 odst. 4 správního řádu dle své úvahy, při níž se KHS JmK 
předně zabývala otázkou potenciálních vlivů na obyvatelstvo a lidské zdraví, 
které mohou ve svém důsledku při uplatňování ÚP v podobě deklarované v 
projednávaném návrhu predikovat zdravotní rizika pro populaci vystavenou 
rizikovým faktorům životních podmínek. Dále bylo posouzení návrhu ze 
strany KHS JmK zaměřeno na zjištění, zda lze podmínky a požadavky 
uplatněné v upraveném návrhu ve vztahu k ochraně veřejného zdraví 
považovat za opatření směřující k řízení zdravotních rizik ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 4, § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 
Sb. S odkazem na výše uvedené KHS JmK po zvážení všech aspektů dospěla 
k závěru, že změna č. 2a ÚP nepredikuje potenciální zdravotní rizika pro 
populaci vystavenou rizikovým faktorům životních podmínek ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 2 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 77 odst. 1 a 
82 odst. 2 písm. j) zákona č. 258/2000 Sb. a proto KHS JmK v závazné části 
tohoto stanoviska vyslovila s návrhem změny č. 2a ÚP souhlas. 
 

4. 
7.10.2021 

Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a 
stavebního řádu 
č.j.: JMK 144631/2021 ze dne 7.10.2021 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního 
řádu (OÚPSŘ), obdržel dne 26.08.2021 oznámení o konání veřejného 
projednání (zkrácený postup pořizování) „Návrhu změny č. 2a územního 
plánu (ÚP) Dolní Dunajovice“ (dále také návrh změny ÚP) ve smyslu 
ustanovení § 55b odst. 2 stavebního zákona, které se uskutečnilo ve čtvrtek 
dne 30.09.2021 v 15:00 v zasedacím sále domu Dr. Karla Rennera v Dolních 
Dunajovicích. OÚPSŘ vydává za krajský úřad ve smyslu § 4 odst. 7 
stavebního zákona koordinované stanovisko: 
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A) stanovisko odboru životního prostředí (OŽP) Předmětem řešení „Návrhu 
změny č. 2a územního plánu Dolní Dunajovice“ je dílčí změna č. 2.05 - 
rozšíření plochy pro ČOV Dolní Dunajovice na p. č. 5550, k. ú. Dolní 
Dunajovice. Záměrem je rozšíření areálu stávající ČOV severním směrem. 
Změna č. 2a vymezuje plochu 2.05 o výměře 0,2048 ha navrženou pro 
technickou infrastrukturu. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
životního prostředí, jako věcně a místně příslušný úřad podle ustanovení § 29 
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů uplatňuje k 
„Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“ následující stanoviska: 
 
1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon): 
Dotčeným věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k uplatňování 
stanovisek k územnímu plánu je dle § 106 odst. 2 vodního zákona vodoprávní 
úřad první instance, tj. obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě 
požadované činnosti nebo stavby, v daném případě se jedná o Městský úřad 
Mikulov, OSŽP. 
 
2. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF): OŽP 
jako dotčený orgán ochrany ZPF příslušný dle ust. § 17a písm. a) zákona o 
ochraně ZPF posoudil předmětný návrh změny územního plánu z hlediska 
zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF 
uplatňuje souhlasné stanovisko k „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní 
Dunajovice“. Návrhová plocha 2.05 je vymezena jako plocha technické 
infrastruktury – čistírna odpadních vod. Vzhledem k tomu, že předmětem 
změny ÚP je dostavba a intenzifikace stávající ČOV, není alternativní 
umístění potřebné plochy vzhledem k technickým požadavkům možné. Tento 
typ stavby lze jednoznačně považovat za stavbu ve veřejném zájmu, který lze 
povýšit nad veřejný zájem ochrany zemědělské půdy I. třídy ochrany. Na 
základě výše uvedeného orgán ochrany ZPF konstatuje, že navržený zábor 
zemědělské půdy lze považovat za nejvýhodnější řešení z hlediska ochrany 
ZPF, jak stanoví ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Předpokládaný zábor 
zemědělského půdního fondu „Návrhu změny č. 2a Dolní Dunajovice“ 
0,2048 ha. 
 
3. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů: OŽP jako dotčený orgán ochrany přírody příslušný dle 
ust. § 77a odst. 4 písm. x) výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k 
předloženému „Návrhu změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“ v tom smyslu, že 
zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž uplatnění je příslušný zdejší 
krajský úřad, nejsou tímto návrhem dotčeny. 
 
4. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 
předpisů: OŽP jako dotčený orgán příslušný dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, uplatňuje k předloženému „Návrhu 
změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice“ stanovisko v tom smyslu, že rozšíření 
ČOV bude realizováno tak, aby nedošlo k obtěžování zápachem zejména v 
oblasti obytné zástavby. 
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5. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a obecně závazné vyhlášky 
Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu 
odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025: OŽP jako 
dotčený orgán odpadového hospodářství příslušný dle ustanovení § 102 odst. 
1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, nemá k předloženému “Návrhu změny 
č. 2a ÚP Dolní Dunajovice” připomínky. OŽP upozorňuje na kompetenci 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 146 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 
6. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon): OŽP není věcně příslušným orgánem státní správy lesů. 
 
7. Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo 
chemickými směsmi, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 
havárií): OŽP jako dotčený orgán prevence závažných havárií příslušný dle 
ust. § 49 zákona o prevenci závažných havárií uplatňuje k „Návrhu změny č. 
2a ÚP Dolní Dunajovice“ stanovisko v tom smyslu, že při posuzování návrhu 
změny ve smyslu ust. § 55b stavebního zákona je potřeba zohledňovat z 
hlediska zákona č. 224/2015 Sb. omezení, která se týkají stanovené zóny 
havarijního plánování pro skladovací kapacity zemního plynu v objektu 
podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice, Dolní Dunajovice, PSČ 691 
85 provozovatele RWE Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzinská 3135/12, Praha 
10 Strašnice, PSČ 108 00. 
 
B) stanovisko odboru dopravy Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
dopravy jako dotčený orgán z hlediska řešení silnic II. a III. třídy uplatňuje 
podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a podle ustanovení § 40 odst. 
3 písm. f) zákona č. 33/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění v řízení dle § 55b odst. 2 stavebního zákona k „Návrhu změny č. 2a ÚP 
Dolní Dunajovice“ následující stanovisko k návrhu změny ÚP a souhlasí s 
řešením silnic II. a III. třídy bez požadavků. 
Odůvodnění KrÚ JMK OD podle ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona a 
§ 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK uplatňuje jako věcně a místně příslušný 
dotčený orgán stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné 
stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy. 
 
C) stanovisko odboru kultury a památkové péče Dle ustanovení § 28 odst. 2c 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
uplatňuje krajský úřad stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro 
území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá kulturní památka, nejde-
li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c). V daném 
případě nejsou dotčeny zájmy v kompetenci Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, odboru kultury a památkové péče. 
 

5. 
29.9.2021 

Městský úřad Mikulov – koordinované stanovisko 
č.j. MUMI 21045548 ze dne 29.9.2021 
 
Městský úřad Mikulov, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní 

 
 
 
Ad. 5.) 
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řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po 
posouzení žádosti, kterou dne 26.08.2021 podal Městský úřad Mikulov, 
Odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov na 
Moravě (dále jen "žadatel"), ve věci: Oznámení veřejného projednání návrhu: 
"Změna č.2a Územního plánu obce Dolní Dunajovice" (dále jen "záměr"), a 
po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává 
podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto 
koordinované stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí: 
 
1. ustanovení § 77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon“): Veřejné zájmy nejsou záměrem 
dotčeny. 
 
2. ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
STANOVISKO Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, 
jako příslušný orgán odpadové hospodářství podle ustanovení § 61 odst. 1 
písm. c) a § 66 zák. č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 126 písm. k) zákona č. 
541/2020 Sb., (dále jen "zákon"), po předchozím posouzení žádosti podané 
žadatelem - Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí - 
úřad územního plánování, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, ve věci vydání 
stanoviska k oznámení o zahájení řízení o územním plánu podle § 55b odst. 
1) a 2) stavebního zákona "Změna č. 2a Územního plánu Dolní Dunajovice", 
vydává podle ustanovení § 146 odst. 1 písm. e) zákona následující 
stanovisko: orgán odpadové hospodářství souhlasí bez připomínek. 
Odůvodnění Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, 
jako příslušný orgán odpadové hospodářství podle ustanovení § 61 odst. 1 
písm. c) a § 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 126 písm. k) zákona č. 
541/2020 Sb., (dále jen "zákon"), obdržel žádost podanou žadatelem - 
Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí - úřad územního 
plánování, Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov, ve věci vydání stanoviska k 
oznámení o oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2a Územního plánu Dolní 
Dunajovice" podle § 53 odst. 2 a § 52 stavebního zákona. Příloha řešené 
žádosti obsahovala: - Oznámení o zahájení řízení "Změna č. 2a Územního 
plánu Dolní Dunajovice. Orgán odpadového hospodářství posoudil návrh v 
souladu s ustanoveními zákona a zkoumal, zda je navržené řešení v souladu 
s nakládáním. Správní orgán usoudil, že návrh zadání nevyžaduje žádné 
požadavky na obsah ÚP, jelikož návrhem zadání nedochází ke změně 
koncepce odpadového hospodářství a není v kolizi se zákonem odpadového 
hospodářství. Poučení o odvolání Na udělení tohoto souhlasu se nevztahují 
obecné podmínky o správním řízení, jedná se o stanovisko dle ustanovení § 
146 odst. 1 písm. e) zákona. 
 
3. ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

kladné, bez 
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o lesích“): Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny. 
 
4. ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): Veřejné 
zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 5 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky. 
 
5. ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
STANOVISKO Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, 
jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 a podle ustanovení § 104 odst. 2 
písm. c) a § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad) 
dále jen "vodoprávní úřad") podle ustanovení §11 zákona č.500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydává 
stanovisko k předloženému: "Návrh Změny č. 2a Územního plánu Dolní 
Dunajovice", z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona s výše 
předloženým vodoprávní úřad z hlediska ochrany vodního zákona vydává 
souhlasné stanovisko a nestanovuje žádné podmínky. Odůvodnění 
Předmětem řešení změny č. 2a ÚP Dolní Dunajovice je dílčí změna č. 2.05 
Rozšíření plochy pro ČOV Dolní Dunajovice na p. č. 5550, k. ú. Dolní 
Dunajovice. Změna je podrobně prověřena z pohledu dopadu do organismu 
obce, dopravní obsluhy, obsluhy sítěmi technické infrastruktury a krajinného 
rázu. Pro navrženou dílčí změnu je vymezena zastavitelná plocha. Předložený 
záměr byl posouzen z hlediska plánování v oblasti vod, dalších zájmů 
sledovaných vodních zákonem a obecných zájmů. Podmínky nebyly 
stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní 
nezávadnosti vod, jsou dané vodním zákonem. Na udělení tohoto souhlasu se 
nevztahují obecné podmínky o správním řízení, jedná se o stanovisko dle 
ustanovení § 149 správního řádu. Poučení Proti tomuto stanovisku se nelze 
samostatně odvolat. Proti stanovisku se lze odvolat prostřednictvím odvolání 
rozhodnutí, ke kterému bylo toto stanovisko vydáno, a to v režimu ustanovení 
§ 149 odst. 5 správního řádu. 
 
6. ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“): Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.  
 
7. ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): Veřejné zájmy nejsou 
záměrem dotčeny. Dle ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje obecní 
úřad obce s rozšířenou působností stanoviska k územně plánovací 
dokumentaci pro území, ve kterém je nemovitá kulturní památka nebo 
ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní 
památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, nejde-li o působnost 
ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c) nebo působnost krajského 
úřadu podle § 28 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje 
stanovisko k vymezení zastavěného území. Vzhledem k tomu, že se na území 
obce Dolní Dunajovice nachází nemovité kulturní památky, je zdejší správní 
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pořadové 
číslo 
datum 
podání/č.j. 

STANOVISKA Vypořádaní 

orgán dle výše uvedeného ustanovení i věcně příslušným dotčeným orgánem 
na úseku státní památkové péče. Konstatujeme, že na základě zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 29 odst. 
2 písm. c): veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž 
ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru rozvoje a živnostenského 
podnikání, nebudou Změnou č. 2a dotčeny. 
Odůvodnění: 
Městský úřad Mikulov obdržel dne 26.08.2021 žádost o vydání stanoviska k 
uvedenému záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená 
dokumentace záměru. Popis záměru: Jedná se o oznámení veřejného 
projednání návrhu Územního plánu obce Dolní Dunajovice. Dotčené orgány 
záměr posoudily a zjistily požadavky na ochranu všech dotčených veřejných 
zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých 
úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované 
stanovisko. Proti tomuto stanovisku se nelze odvolat. Podle § 4 odst. 2 písm. 
b) stavebního zákona stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním 
řízení. Obsah stanoviska je závazný pro opatření obecné povahy podle 
stavebního zákona. 
 

6. 

1.9.2021 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

č.j. MPO 593176/2021 ze dne 31.8.2021 

 

 

 

 

 

Ad. 6.) 
stanovisko 
kladné, bez 
připomínek 

 
TEXTOVÁ ČÁST ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN (SROVNÁVACÍ TEXT ÚZEMNÍHO PLÁNU S 
VYZNAČENÍM ZMĚN) 
Viz. příloha: Územní plán Dolní Dunajovice, úplné znění po změně č. 2a 
 
ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI 
ODŮVODNĚNÍ: 
Dokumentace změny č. 2a územního plánu obsahuje 4 listy grafické části: 
1. Výkres základního členění území      1 :   5 000 
2. Hlavní výkres         1 :   5 000 
5. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace     1 :   5 000 
O/1 Koordinační výkres        1 :   5 000 
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Dokumentace změny č. 2a územního plánu obsahuje 47 listů textu. 

 
 

POUČENÍ 
 
Proti změně územního plánu vydanému formou Opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 
(§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). 
 
 

 

 

…………..…………………                                                                 

               Mgr. Josef Hasník                                                                       
                     starosta obce                                                                            
 
 
 
Účinnost: ……………… 


