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Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č. 2b Územního plánu Dolní Dunajovice na udržitelný rozvoj území 
(oddíly C – F) je vypracováno podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti v platném znění. 

Samostatně je vypracován oddíl A (Vyhodnocení vlivů ÚP Petrov na životní prostředí - zpracování dokumentace 
SEA podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění a stavebního zákona). 

C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

Vyhodnocení je vypracováno na základě 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Mikulov 2020 
(dále jen ÚAP). 

C.1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ 
PODLE INDIKÁTORŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH 

GEOLOGIE, GEOMORFOLOGIE, PEDOLOGIE 

Z regionálně-hydrogeologického hlediska je území řešené Koncepcí součástí hydrogeologického rajónu 224 
Dyjsko-Svratecký úval. Jedná se o prostředí neogenních sedimentů vněkarpatských pánví s průlinovými 
kolektory. 

Geologicky není předmětné území příliš pestré. Zájmové území náleží ke geologické jednotce Západních Karpat, 
k neogénu Vídeňské pánve. Neogenní sedimenty jsou překryty mladšími kvartérními sedimenty, ostrůvkovitě jsou 
zastoupeny terciérní jíly s vložkami písků. 

Geomorfologicky řešené území náleží k provincii Západní Karpaty, geomorfologické soustavy Vněkarpatské 
sníženiny, podsoustavy Západní Vněkarpatské sníženiny, geomorfologického celku Dyjsko-svratecký úval, do 
podcelků Dyjsko – svratecká niva a Dunajovické vrchy. 

Reliéf je rovinatý až mírně zvlněný, lze vymezit hlavní sníženou část s přímou vazbou na bývalou nivu 
Dunajovického potoka Moravy (většina řešeného území v rovinaté části obce sever až jihovýchod – nadmořská 
výška cca 180- 190 m n.m.) a vyvýšenými západně až JZ položenými pohledově exponovanými svahy 
Dunajovických vrchů (trať Na Výsluní cca 210 až 225 m n.m. v okolí vinných sklepů u Mikrosvínu). 

Z hlediska půdních poměrů v řešeném území jsou zastoupeny: 

• Černozemě modální, černozemě karbonátové, na spraších nebo karpatském flyši, půdy středně těžké, bez 
skeletu, velmi hluboké, převážně s příznivým vodním režimem (HPJ 01) 

• Černozemě pelické a černozemě černické pelické na velmi těžkých substrátech (jílech, slínech, karpatském 
flyši a terciérních sedimentech), těžké až velmi těžké s vylehčeným orničním horizontem, ojediněle 
štěrkovité, s tendencí povrchového převlhčení v profilu (HPJ 06) 

• Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, 
kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, 
sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti (HPJ 08) 

Ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území nejsou řešením změny č. 2b ÚP Dolní Dunajovice 
dotčena. 

VODNÍ REŽIM 

Území spadá pod Oblast povodí Moravy, hydrologického povodí 3. řádu č. 4-14-03 Jevišovka a Dyje od 
Jevišovky po Svratku, dílčího povodí 4-14-03-073 Dunajovický potok nad Dyjí. Není vymezeno inundační území. 

Územní plán nevymezil zastavitelné plochy a veřejnou infrastrukturu do záplavového území. 



 5 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

OCHRANA PROTI HLUKU 

Míra zátěže obyvatelstva rizikovými faktory životního prostředí, hlukem a vibracemi je poměrně nízká. Je 
vyvolána především místní a hospodářskou dopravou. Podíl tranzitní dopravy je nízký, proto není předpokládáno 
nesplnění hygienických limitů pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. 

Návrhové plochy změny č. 2 ÚP nejsou navrženy poblíž silnic III. třídy. V případě záměru umístění chráněných 
prostorů u stávajících ploch pro dopravu je realizace podmíněna posouzením vhodnosti navrhovaného řešení 
z hlediska předpokládané hlukové zátěže; chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na 
základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor 
a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. 
Realizace záměru nesmí být příčinou vzniku požadavků na omezování provozu na stávajících silnicích na 
základě zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Plochy dopravních staveb u stávající obytné zástavby nejsou změnou č. 2 ÚP navrhovány. 

Pro plochy smíšené obytné, (plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení, např. plochy 
pro bydlení s drobnou výrobní činností, plochy pro bydlení s občanskou vybaveností apod.) ve smyslu ustanovení 
§ 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, je 
nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní vlivy na životní prostředí překračují nad 
přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech (vyloučení negativních vlivů musí být 
prokázáno v rámci územního řízení). 

V dalších stupních musí být respektovány požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

OCHRANA OVZDUŠÍ 

Při zpracování návrhu změny územního plánu bylo postupováno v souladu se základním požadavkem na 
snižování úrovně znečištění i znečišťování vnějšího ovzduší. Plochy dílčích změn jsou v maximální možné míře 
řešeny tak, aby jejich využití umožnilo volbu umístění objektů pro stálé bydlení v dostatečné vzdálenosti od 
stávajících zdrojů znečišťování ovzduší, průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. 

Zdroje znečištění ovzduší nejsou navrženy. Z hlediska zájmů ochrany ovzduší bude postupováno v souladu 
se zákonem č. 201/2012 Sb. 

Změna č. 2b ÚP zohledňuje základní požadavky na snižování úrovně i znečišťování vnějšího ovzduší. Plochy 
dílčích změn pro bydlení a smíšené obytné jsou převážně vymezovány mimo kontakt s plochami výroby 
a skladování a s plochami smíšené výroby; navrženy jsou změny využití území ploch smíšených výrobních na 
plochy pro smíšené bydlení (2.01) a plochy smíšené obytné (2.14a), dále pro občanské vybavení (2.23) a na 
plochy dopravního vybavení DV (2.03). 

V kontaktu s obytnou zónou jsou navrženy plochy smíšené výrobní – SV (2.24) a (2.25). 

Dále jsou navrženy plochy (2.22) pro vinařství s předpokladem užití moderních technologií a nepříliš významnou 
dopravní obsluhou a plocha (2.19) – stávající vinný sklep v odstupu od obytné zástavby. 

Změna č. 2 ÚP eliminuje problémy obtěžování obyvatel hlukem, emisemi z dopravy, případně zápachem. 
Umístění objektů pro stálé bydlení bude v dalších stupních projektové dokumentace zvoleno v dostatečné 
vzdálenosti od stávajících zdrojů znečišťování ovzduší - průmyslových areálů, smíšených výrobních areálů apod. 

Navržené řešení je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle 
zvláštních právních předpisů. 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Řešené území se nachází v biogeografické provincii panonské, na území podprovincie severopanonské. Dle 
aktuálního biogeografického členění ČR (Culek M a kol., 1995) zasahuje do území záměru bioregion 4.2 
Mikulovský, většina území obce s bezprostředním okolím se nachází v nereprezentativní a přechodové zóně 
bioregionu s výjimkou vlastních Dunajovických vrchů. 

Většina území je výrazně plochá, rovinatá, jen s minimálními terénními elevacemi; výjimkou je západní až JZ část 
území s výrazně se zvedajícími Dunajovickými vrchy, ve které se nacházejí viničné trati a trati vinných sklepů, 
které tvoří významný pohledový rámec obce od východu. 
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Malé vodní toky jsou napřímené, upravené, včetně vlastního Dunajovického potoka, protékajícího zástavbou 
obce. Jedinou vodní plochou je průtočný rybník na Dunajovickém potoce mezi ulicemi U rybníka a U vodárny. 

Měřítko krajiny je spíše velkovýrobní (velké celky orné půdy, lesní porosty), jen s lokální dochovalostí drobnějších 
strukturních krajinných prvků (kolem hliníků). Velká část přechodu obce do krajiny je antropogenně pozměněna 
(areály plynárenství, zemědělský areál). 

Na krajinném obrazu se výrazně podepsal výrazný dopravní tah stávající silnice I/52 a trasy vedení VVN. 

Na řešeném území Dolních Dunajovic se z kategorií zvláště chráněných území/částí přírody (dle zákona 114/92 
Sb. ČNR, o ochraně přírody a krajiny v platném znění) nachází: 

• 1 maloplošné chráněná území – NPP Dunajovické kopce – zcela mimo umístění rozvojových ploch, 
dostatečně vzdáleno od nejbližších rozvojových ploch.  

• Památné stromy se na území obce nenacházejí 

Z hlediska územně významných zájmů/prvků obecné ochrany přírody na území obce Dolní Dunajovice: 

• Významné krajinné prvky „ze zákona“ (zejména vodní toky, nivy, lesy) – všechny drobné toky upraveny, 
přírodě blízký úsek neobsahuje žádná vodoteč. Kolem břehů toku není žádná rozvojová plocha, plocha 1.18 
se dotýká umělého kanálu západně od obce. 

• Významné krajinné prvky registrované nejsou evidovány. 

• Prvky ÚSES – v řešeném území prakticky jen lokální úroveň – vymezená biocentra a biokoridory (podél toků 
nebo ve vazbě na větrolamy jižně od obce), jinak uplatněn systém interakčních prvků (v lokalitě Na Výsluní – 
IP I144 – interakce s plochou 1.14, I145; podél kanálu kolem vinných sklepů IP I126 – kontakt s plochou 
1.18. Jinak jsou skladebné prvky ÚSES plně respektovány, rovněž tak další podpůrné prvky charakteru 
interakčních prvků. 

Do řešeného území obce od západu částečně zasahuje část EVL CZ 0622218 Dunajovické kopce – zcela mimo 
kontakt s plochami dle Změny č. 2b ÚP. 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A PUPFL 

V rámci zpracování Změny č. 2b ÚP Dolní Dunajovice byl vyhodnocen předpokládaný dopad navrženého řešení 
na zemědělský půdní fond. Je navržen přiměřený rozsah nových zastavitelných ploch. 

OCHRANA PAMÁTEK 

Koncepce ochrany hodnot území vychází (mimo podmínky respektování definovaných a chráněných hodnot 
území, které jsou zajišťovány jinými právními předpisy) primárně z potřeby zachování charakteru urbanistické 
struktury sídla, nerozšiřování zástavby do volné krajiny a respektování krajinného rázu. 

Celé území obce je považováno za území s archeologickými nálezy. 

Změna č. 2b ÚP Dolní Dunajovice stanovuje obecné podmínky ochrany a rozvoje hodnot, umožňující základní 
ochranu a zachování kvality urbanistického, architektonického a přírodního prostředí. 
 

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY DOLNÍCH DUNAJOVIC 
Číslo rejstříku identifikac

e v mapě 
Část obce Číslo 

popisné 
památka Ulice/umístění 

14807 / 7-1202 1 Dolní Dunajovice  kostel sv. Jiljí  

28994 / 7-1203 2 Dolní Dunajovice čp.405 fara  

15618 / 7-1207 3 Dolní Dunajovice  pranýř  

20992 / 7-1208 4 Dolní Dunajovice  boží muka U boží muky 

51066 / 7-8990 5 Dolní Dunajovice  kříž na křižovatce 

51067 / 7-8990 6 Dolní Dunajovice  kříž u hřiště 

51068 / 7-8990 7 Dolní Dunajovice  kříž v parku 

51069 / 7-8990 8 Dolní Dunajovice  kříž ústřední na hřbitově 

51070 / 7-8990 9 Dolní Dunajovice čp. 49 socha Immaculaty ul. Rudé armády, u domu čp. 49 

35664 / 7-1205 10 Dolní Dunajovice  socha sv. Marka Pod sklepy 

51073 / 7-8991 11 Dolní Dunajovice čp. 93 sousoší sv. Cyrila a Metoděje ul. Hlavní, na návsi naproti domu čp. 93 

40501 / 7-1204 12 Dolní Dunajovice   sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého 

29171 / 7-1211 13 Dolní Dunajovice čp. 59 zemědělský dvůr Hlavní 

40052 / 7-1210 14 Dolní Dunajovice čp.187 zemědělský dvůr Poštovní 

106374  Dolní Dunajovice  Torzo kamenného kříže  
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V řešeném území se v centru obce nachází památník padlým a obětem 1. a 2. světové války ev. číslo VH: 
CZE6211-17464. 

Žádná z rozvojových ploch dle Změny č. 2b ÚP Dolní Dunajovice se netýká kulturních památek na území obce, 
ani s nimi není v kontaktu. Jednotlivé změny nemají přímý dopad na kulturní hodnoty v území. 

VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Zůstává nezměněna. 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Koncepce technické infrastruktury, stanovená v ÚPO, zůstává zachována. Obec je obsloužena sítěmi technické 
infrastruktury. ÚP řeší obsluhu navržených ploch s rozdílným způsobem využití. 

OBČANSKÉ VYBAVENÍ 

Koncepce rozvoje občanského vybavení, stanovená v ÚP, zůstává zachována. 

Změnou č. 2b jsou pro občanské vybavení v obci navrženy plochy 2.03 jíž se mění plochy smíšené výrobní (SV) 
areálu se stabilizovanou čerpací stanicí pohonných hmot s prodejem doplňkového sortimentu a občerstvením na 
plochy dopravního vybavení (DV) na plochy obchodního vybavení (OK) (motorestu, restaurace, kavárny, 
wellness, služeb pro turismus a bydlení) a Změna č. 2.23, jíž se mění stabilizované plochy smíšené výrobní (SV) 
na stabilizované plochy veřejného občanského vybavení (OV) pro účely obce. 

SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
ZÁKLADNÍ GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 
 

Obec 
Počet obyvatel 
k 31.12.2019 

Rozloha v km2 Hustota zalidnění 
(obyv./km2) 

Počet částí 
obcí 

Vzdálenost od sídla 
SO ORP v min. 

Vzdálenost od 
krajského města 

Brna v min. 

Vzdálenost 
od krajského města 

Brna v km 

Dolní Dunajovice 1697 17,9 95 1 11 45 47 
 

BYDLENÍ 

Územní rozvoj je limitován zónou havarijního plánování, bezpečnostními pásmy kolem průzkumných a těžebních 
vrtů PZP plynu, jeho dobývacím prostorem a CHLÚ Dolní Dunajovice a Dolní Dunajovice I. 

Pro rozvoj bydlení jsou změnou č. 2b ÚP navrženy plochy smíšené obytné 2.01, 2.06, 2.08, 2.13, 2.14a, 2.14b, 
2.21. Dolní Dunajovice mají přiměřený rozsah ploch pro obytnou zástavbu vzhledem k zájmu o výstavbu 
a podnikání v obci. 

REKREACE A CESTOVNÍ RUCH 

Koncepce rozvoje rekreace, zůstává zachována. 

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Koncepce rozvoje, stanovená v platném ÚP, zůstává zachována. Pro rozvoj ekonomické základny obce jsou 
navrženy plochy smíšené výrobní 2.04, 2.07, 2.19, 2.22, 2.24. 2.25. 

Dochází k částečné aktivizaci stávajících ploch pro výrobu. 

C.2. VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A ODSTRANĚNÍ NEBO OMEZENÍ SLABÝCH 
STRÁNEK ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYUŽITÍ PŘÍLEŽITOSTÍ A ODSTRANĚNÍ NEBO 
OMEZENÍ HROZEB 

Při zpracování ÚP nevyplývají z ÚAP, ve vztahu k řešenému území nové úkoly. které by nebyly řešeny v platném 
ÚP. 

C.3. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Při řešení Změny č. 2b ÚP Dolní Dunajovice jsou zohledněny dopady jednotlivých změn, nebo jejich synergie na 
kulturní a přírodní hodnoty. Mimo hodnot s explicitní legislativní ochranou (např. kulturní památky, maloplošná 
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zvláště chráněná území) byly s využitím údajů územně analytických podkladů a terénního průzkumu zohledněny 
i další údaje o území, které vystihují charakteristiky typické pro řešené území. V součinnosti s posuzovatelem 
SEA hodnocení byly u některých dílčích změn stanoveny podmínky zmírňující potenciální negativní dopady do 
území. 

C.4. PROBLÉMY K ŘEŠENÍ 

V aktuálních ÚAP byly pro řešené území vyhodnoceny následující závady a problémy: 

ZÁVADY URBANISTICKÉ 

Chybějící návaznost ÚSES uvedená v rozboru udržitelného rozvoje a úkolech pro územní plánování v 5. úplné 
aktualizaci ÚAP ORP Mikulov je návrhem změny č. 2b řešena doplněním (prodloužením) lokálního biokoridoru 
LBK 4 podél stávajících větrolamů (lesní půda) a podél vodního toku Dunajovického potoka tak, aby byla 
zajištěna návaznost na ÚSES vymezený ve změně č. 1 ÚP Perná (04/2021). V trase doplněného lokálního 
biokoridoru byly územním plánem Dolní Dunajovice vymezeny interakční prvky IP140 a IP 142. Po rozšíření LBC 
4 je IP 140 změnou č.2b zrušen a IP 142 je v severní části redukován právě o rozšířený LBK 4. 

VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH PRO PODNIKÁNÍ 

Při zpracování ÚP bylo dohodnuto, že stávající plochy pro výrobu a skladování a plochy smíšené výrobní zájmu 
a možnostem dostačují (zejm. areál družstva) a navrženy byla plochy 59-SV a 60-SV pro možný rozvoj v rozsahu 
6,55 ha. 

Územní plán vymezil pro podnikání 6,55 ha ploch smíšených výrobních (SV) a pro podnikání v rekreaci (R) 
8,66 ha ploch. Změnou č. 1 ÚP byly doplněny plochy smíšené výrobní 1.8, 1.14 a 1.18 v rozsahu 2,0269 ha. 

Celkem tedy 8,5769 ha ploch smíšených výrobních. 

Změna č. 2b ÚP navrhuje plochy smíšené výrobní v plochách změn č. 2.04, 2.07, 2.19, 2.22, 2.24, 2.25. 

Změnou č. 2b ÚP je navržena přestavba plochy smíšené výrobní, sklepního areálu v Kostelní ulici na plochy 
smíšené obytné (SO) 2.01, změna využití území pro plochu smíšenou výrobní (60-SV) na plochu smíšené obytné 
(SO) 2.14a a 2.14b etapovitě, přestavba části plochy areálu s čerpací stanicí pohonných hmot na plochy 
obchodního vybavení (OK) 2.03 a přestavba plochy smíšené výroby (SV) v ulici U kina na plochy veřejného 
občanského vybavení 2.23. 

Bývalá skládka odpadů, navržená ÚP na plochy pro fotovoltaické elektrárny je měněna na plochy krajinné zeleně 
(K) 2.20a a pozemku parc. č. 5790/3 z navržené plochy pro fotovoltaické elektrárny (V-FVE) na plochu technické 
infrastruktury 2.20b. 

ZÁVADY HYGIENICKÉ 

V řešeném území jsou evidovány tři staré ekologické zátěže: 

• Skládka TKO vinohrad, Kraví hora, sever k.ú. Dolní Dunajovice 

• Bývalý sklad pesticidů, v jižní části obce 

• Dolní Dunajovice – cihelna, bývalá skládka odpadů západně od obce 

Územní plán nenavrhuje v případě prvních dvou lokalit žádnou změnu využití, které by omezily nebo jejich 
sanaci. Lokalita staré cihelny na západ od obce je v platném územním plánu navržena pro fotovoltaickou 
elektrárnu. Na základě uplatněného požadavku a zadání Změny č. 2b je plocha pro fotovoltaickou elektrárnu 
zrušena a větší část je z důvodu nutné sanace bývalé skládky navržena pro rekultivaci na plochu krajinné zeleně 
(K) 2.20a a v severní části je pozemek parc. č. 5790/3 změnou č. 2b navržen na plochu technické infrastruktury 
2.20b. 

SHRNUTÍ 

Změna č. 2b ÚP Dolní Dunajovice vychází ze zjištěného současného stavu území podle přírodních, 
demografických i ekonomických charakteristik, které odpovídají sledovaným oblastem v rámci ÚAP a vytváří 
podmínky pro jejich rozvoj. Změnou jsou stanoveny podmínky a zásady pro ochranu a rozvoj hodnot a pro 
ochranu zdravých životních podmínek a životního prostředí a podmínky vytváří předpoklady pro trvalý soulad 
přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území. 
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Změna č. 2b ÚP Dolní Dunajovice respektuje zásady udržitelného rozvoje území, vytváří územní podmínky pro 
využití silných stránek a příležitostí, vytváří územní podmínky pro řešení slabých stránek a hrozeb. 

Na plochách, které jsou lokalizovány v území archeologických nálezů důsledně zajistit a řešit ochranu případných 
archeologických nálezů. 

D. PŘÍPADNÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA JINÉ SKUTEČNOSTI OVLIVNĚNÉ 
NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM, AVŠAK NEPODCHYCENÉ V ÚZEMNĚ 
ANALYTICKÝCH PODKLADECH, NAPŘÍKLAD SKUTEČNOSTI ZJIŠTĚNÉ 
V DOPLŇUJÍCÍCH PRŮZKUMECH A ROZBORECH 

Změna č. 2b ÚP Dolní Dunajovice vychází z vybraných sledovaných jevů obsažených v ÚAP a respektuje 
hodnoty území. 

Jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, 
(například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech) nebyly zaznamenány. 

E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 
OBSAŽENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE NEBO V ZÁSADÁCH 
ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

Změna č. 2b ÚP Dolní Dunajovice respektuje a naplňuje republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje území, vyplývající z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 4 a 5. 

Obec Dolní Dunajovice leží mimo vymezené rozvojové osy, nejblíže rozvojová osa OS10. 

Změnou č. 2b jsou prověřeny, aktualizovány a zohledněny republikové priority územního plánování pro zajištění 
udržitelného rozvoje pro řešení územního plánu Dolní Dunajovice: 

REPUBLIKOVÉ PRIORITY POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

(14) Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Řešení změny č. 2b 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. 2b 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 Dolních Dunajovic. 
(16) Při stanovení způsobu využití území změna č. 2b ÚP dala přednost komplexním řešením před 
uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při 
řešení ochrany hodnot území byly komplexním návrhem ploch pro bydlení zohledněny požadavky na zvyšování 
kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. 
Vhodná řešení záměrů územního rozvoje byla hledána ve spolupráci se samosprávou obce i s jeho uživateli 
v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. 
(16a) Při zpracování změny č. 2b 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) Řešení změny č. 2b ÚP v území vytváří podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn 
lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí včetně návrhu ploch smíšených, umožňujících 
přiměřené využití pro podnikání a rozvoj služeb. 
(18) Řešení změny č. 2b ÚP podporuje vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Komplexním 
návrhem koncepce rozvoje území, návrhem ploch smíšených vytváří předpoklady pro posílení vazeb mezi 
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městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, 
urbanistického i hospodářského prostředí. 
(19) Nebylo změnou č. 2b 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. 2b ÚP byly respektovány 
veřejné zájmy. 
Řešení změny č. 2b ÚP vytváří 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, 
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. Vytváří podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny 
a podmínky pro využití přírodních zdrojů. 
(20a) Zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící živočichy a pro člověka, při umísťování dopravní 
a technické infrastruktury bude podrobněji řešeno v dalších stupních projektové dokumentace. 
V rámci změny č. 2b ÚP Dolní Dunajovice nedochází k nežádoucímu srůstání sídel s ohledem na zajištění 
přístupnosti a prostupnosti krajiny. 
(21) Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení 
území suchem. 
(22) Řešení změny č. 2b ÚP vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy 
cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, vinařská a poznávací turistika), při zachování a rozvoji 
hodnot území. 
Podporováno je propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují 
celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). 
(23) Navrženým řešením nedojde k dotčení prostupnosti krajiny ani k fragmentaci krajiny při umísťování 
dopravní a technické infrastruktury. 
Tranzitní silniční doprava je stabilizována mimo řešené území. 
Plochy přestavby pro novou obytnou zástavbu jsou vymezeny tak, aby byl zachován dostatečný odstup ploch pro 
dopravu. Tímto způsobem je důsledně předcházeno zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 
nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez nutnosti budování 
nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků). 
Koridory pro nové úseky silnic I. třídy nejsou v řešeném území vymezeny. 
(24) Řešení změny č. 2b ÚP respektuje podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním 
a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 
zdraví. Záměry jsou řešeny tak aby nevyvolaly nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné 
dopravy. Řešení změny č. 2b ÚP vytváří podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany 
a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi. S ohledem na to vytváří v území 
podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy. 
(24a) V řešeném území nedochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených mezních hodnot 
imisních limitů pro ochranu lidského zdraví. 
(25) Netýká se změny č. 2b Dolních Dunajovic. 
V zastavěných územích a zastavitelných plochách jsou vytvářeny podmínky pro zadržování, vsakování 
i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. 
(26) Změnou č. 2b ÚP nejsou v záplavových územích vymezovány zastavitelné plochy. 
(27) Řešení změny č. 2b ÚP vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v řešeném 
území a její rozvoj a tím podporuje její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytváří rovněž podmínky pro 
zkvalitnění dopravní dostupnosti přirozeného centra v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 
zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech. 
(28) Řešení změny č. 2b ÚP zohledňuje nároky dalšího vývoje řešeného území v dlouhodobém horizontu 
a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu kvalitních městských 
prostorů a veřejné infrastruktury je řešen ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností. 
(29) Netýká se Dolních Dunajovic. 
(30) Úroveň technické infrastruktury je koncipována tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života 
v současnosti i v budoucnosti. 
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(31) Řešení změny č. 2b ÚP vytváří územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů 
a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. 

Dle Politiky územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 11. 9. 2020) není řešené území zařazeno do 
rozvojové oblasti. 

Řešené území neleží v trasách koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů 
vodní dopravy, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. 

Řešení územního plánu je v souladu s dokumentem „Politika územního rozvoje České republiky (úplné znění 
závazné od 11. 9. 2020)“. 

PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO 
ROZVOJE ÚZEMÍ VČETNĚ ZOHLEDNĚNÍ PRIORIT STANOVENÝCH V POLITICE ÚZEMNÍHO ROZVOJE 

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. 2b 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. 2b 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. 2b 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. 
 

(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: 
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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. 2b 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. 2b ÚP Dolní Dunajovice zohledňuje polohu obce v rámci sídelní struktury kraje, která je dána polohou 
v rozvojové ose Vídeňské N-OS2. Změna č. 2b 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. 2b 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. 2b 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 

Obec se nachází mimo multimodální koridory, na nadřazenou dopravní infrastrukturu je přiměřeně napojena 
stávajícími silničními trasami. 
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(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 a Mikulově. 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. 2b ÚP Dolní Dunajovice prověřila obslužnost území stávající technickou infrastrukturou. Pro zajištění 
rozvoje území, zejména využití zastavitelných ploch, bylo navrženo doplnění stávající koncepce technické 
infrastruktury, která je pro rozvoj obce optimální. 
 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 
předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny. 

VYHODNOCENÍ 
Netýká se změny č. 2b 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. 2b ÚP Dolní Dunajovice mění plochy smíšené výrobní SV na plochy pro veřejné občanské vybavení 
OV (2.23) a plochy obchodního vybavení OK (2.03); vytváří podmínky pro rozvoj dalších druhů občanského 
vybavení. 
 

(12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. 

VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2b ÚP Dolní Dunajovice vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití, 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 
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VYHODNOCENÍ 

Změna č. 2b 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. 2b ÚP Dolní Dunajovice nemá dopad na prvky kulturních a přírodních hodnot, respektuje je a odráží 
místní charakteristické znaky kulturně historického nebo i přírodního prostředí obce. Tím změna č. 2b ÚP Dolní 
Dunajovice přispívá i k posílení vztahu obyvatel s obcí a jeho přírodním prostředím. 
 

(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. 2b ÚP Dolní Dunajovice v maximální míře respektuje prostor kulturní zemědělské krajiny, která je 
využívána jako orná půda, sady nebo v menší míře i louky. V rámci podmínek využití území v krajině jsou tyto 
funkce rozvíjeny a dotvářeny tak, aby byla zajištěna dobrá dostupnost ploch, podmínky obhospodařování 
a eliminovány rizika potenciálních ohrožení, např. erozí. 
 

(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. 2b ÚP Dolní Dunajovice 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. 2b ÚP Dolní Dunajovice vymezením ploch veřejných prostranství, ploch pro 
smíšenou výrobu (vinařství) a stanovením podmínek jejich využití a tím mj. 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 

Řešené území se nachází ve specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení území 
suchem. 
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(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 

Pro zajištění preventivní ochrany území před přírodními katastrofami a potenciálními riziky danými působením 
přírodních sil vymezuje územní plán přípustné, podmíněně přípustné nebo nepřípustné podmínky v rámci ploch 
s rozdílným způsobem využití a respektuje limity v území. 
 

(19) Vytvářet územní podmínky pro využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo 
obnovitelných zdrojů energie. 

VYHODNOCENÍ 

Využívání ekologicky šetrnějších primárních energetických zdrojů nebo obnovitelných zdrojů energie změna č. 2b 
ÚP Dolní Dunajovice zohledňuje přípustností veřejné infrastruktury tohoto druhu v rámci ploch s rozdílným 
způsobem využití. 
 

(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. 2b ÚP Dolní Dunajovice se nachází mimo CHOPAV. V řešeném území není záměr na 
budování LAPV. Ochrana povrchových a podzemních vod je zabezpečena sítěmi technické infrastruktury 
a příslušnými ochrannými pásmy. Posílení funkce zadržení vody v krajině zajišťuje mimo jiné vymezení územního 
systému ekologické stability. 
 

(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 

ÚP Dolní Dunajovice respektováním legislativy ČR vytváří územní podmínky k zabezpečení ochrany obyvatelstva 
a majetku, viz kap. 5. odůvodnění. 

F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ – SHRNUTÍ 

SEA HODNOCENÍ 

Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje zpracovatel SEA hodnocení na 
základě výše uvedených závěrů 

SOUHLASNÉ STANOVISKO 

ke Koncepci Změna č. 2b územního plánu Dolní Dunajovice, Návrh pro veřejné projednání (prosinec 2021) 
za dodržení následujících podmínek: 

A. ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ 

1. Plochu dílčí změny 2.14a vymezit mimo zónu havarijního plánování. V severní části vymezit v zóně 
havarijního plánování plochu dílčí změny 2.14b a zařadit ji do druhé etapy. 

2. Ostatní zastavitelné plochy a plochy přestavby dle Změny č. 2b ÚP Dolní Dunajovice lze pokládat za 
podmíněně akceptovatelné na základě individuálních regulativů, rozvedených v částech B a C. 
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B. KONKRÉTNÍ REGULATIVY PRO ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT 

Uplatnit a dále respektovat následující doporučení a podmínky: 

1. Pro zastavitelnou plochu 2.07 – SV uplatnit následující regulativy: 
• prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu: bez zástavby 

 

2. Pro zastavitelné plochy 2.14a a 2.14b – SO uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: dle územní studie s preferencí kombinace 1NP + podkroví a 2NP ve vztahu 

k pohledové exponovanosti plochy 2.14a a limit 1NP + podkroví pro plochu 2.14b. 

• intenzita využití pozemků dle územní studie s klesajícím podílem zastavitelnosti od 50 do 30% k severu do volné 
krajiny  

• orientace zahrad do volné krajiny 

• řešit vnější ozelenění lokality podél severní hranice plochy Z14b a východní hranice obou ploch. 
 

3. Pro zastavitelnou plochu 2.19 – SV uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: zachovat stávající stav 

• intenzita využití pozemku max. zachovat stávající stav 
 

4. Pro zastavitelnou plochu 2.20b – T uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: bez zástavby 

• intenzita využití pozemku max. 50% ve východní části plochy 

• respektovat vzrostlou zeleň v západní části plochy  
 

5. Pro zastavitelnou plochu 2.22 – SV uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy ve stabilizované 

ploše max. 5 m 

• intenzita využití pozemku max. 50% 

• objekty umístit do východní, níže položené části plochy do blízkosti cesty 
 

6. Pro zastavitelnou plochu 2.24 – SV uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP 

• intenzita využití pozemku max. 50% 
 

7. Pro zastavitelnou plochu 2.25 – SV uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP 

• intenzita využití pozemku max. 60% 
 

8. Pro plochu přestavby 2.01– SO uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP +podkroví, respektovat charakter stávající zástavby 

• intenzita využití pozemku max. 50% 

• respektovat plochu s vzrostlou zelení v JV části plochy 
 

9. Pro plochu přestavby 2.03 – OK uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví, respektovat charakter stávající zástavby 

• intenzita využití pozemku max. 60% 
 

10. Pro plochu přestavby 2.04 – SV uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP, v případě výrobních a skladových objektů výška římsy ve stabilizované 

ploše max. 5 m 

• intenzita využití pozemku max. 65% 

• respektovat plochy s vzrostlou zelení podél západní hranice plochy 
 

11. Pro plochu přestavby 2.06 – SO uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví 

• intenzita využití pozemku max. 50% 
 

12. Pro plochu přestavby 2.08 – SO uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 1 NP + podkroví 

• intenzita využití pozemku max. 50% 
 

13. Pro plochu přestavby 2.21 – SO uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví 
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• intenzita využití pozemku max. 50% 
 

14. Pro plochu přestavby 2.23 – OV uplatnit následující regulativy: 
• výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví 

• intenzita využití pozemku respektovat stávající stav 
 

C. PODPŮRNÁ A OSTATNÍ OPATŘENÍ: 

1. Pro soubor zastavitelných ploch 2.14a a 2.14b v SV části obce i po redukci prověřit vnitřní uspořádání 
plochy včetně výškové regulace (kombinace 1NP + podkroví, 2NP), intenzity využití pozemku (klesající 
směrem k severu do volné krajiny), umístění ploch zeleně, odtokové poměry územní studií. 

 

D. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE VYMEZENÝCH PLOCHÁCH Z HLEDISKA PREVENCE, 
ELIMINACE ČI MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 

Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a krajiny uplatnit 
následující doporučení a podmínky: 

1. Podmínkou pro realizaci zastavitelných ploch 2.14a a 2.14b – SO je provedení vnějšího ozelenění 
lokality podél severní hranice  plochy Z2.14b a východní hranice obou ploch, včetně zachování větrolamu 
u východní hranice. Zastavění plochy 2.14b je dále podmíněno 75% zastavěním plochy 2.14a. 
 

2. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy 2.20b –T je ochrana porostu v západní části lokality 
a provedení dendrologického průzkumu s cílem ochránit perspektivní a druhově hodnotné jedince 
dřevin. 

 

3. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy 2.22 –SV je ochrana vzrostlého ořešáku a porostů podél 
západní hranice plochy a provedení  vnějšího ozelenění podél severní a jižní  hranice plochy.  

 

4.  Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy 2.24 – SV  je provedení vnějšího ozelenění podél severní 
hranice plochy. 

 

5. Podmínkou pro realizaci zastavitelné plochy 2.25 – SV  je provedení vnějšího ozelenění podél severní 
a západní hranice plochy. 

 

6. Podmínkou realizace plochy přestavby 2.01 – SO je ochrana borovic v JV části plochy a ochrana 
vzrostlých lip. 

 

7. Podmínkou realizace  plochy přestavby 2.04  – SV je ochrana porostů podél západní hranice plochy. 
 

8. Na plochách, které jsou lokalizovány v  území s archeologickými nálezy, důsledně zajistit a řešit jejich 
ochranu. 

 

ZÁVĚR NATUROVÉHO POSOUZENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí vydal dne 3.3.2021 jako součást koordinovaného 
stanoviska KÚ JMK č.j. JMK 35588/2021 k Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Dunajovice dle 
§ 45i ZOPK stanovisko jako příslušný orgán ochrany přírody s tím, že hodnocený návrh nemá vliv na příznivý 
stav předmětů ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, 
že hodnocený záměr svou lokalizací zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou 
nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a příznivý stav předmětů ochrany. 

Na základě provedených terénních šetření a konzultací v rámci zpracování SEA hodnocení Změny č. 2b ÚP lze 
potvrdit, že do vymezení EVL CZ 0622218 Dunajovické kopce žádná z lokalit Změny č. 2b nezasahuje ani s touto 
EVL není v kontaktu. Vzdálenost východní hranice EVL (severovýchodní úpatí vrchu Velká Slunečná) od nejbližší 
lokality 2.20b činí cca 650 m SV směrem, kolem EVL neprochází žádná trasa obslužné dopravy k některé 
z lokalit Změny č. 2b ÚP. 

Hranice PO CZ0621029 – Pálava prochází po silnici I/52 Brno-Mikulov a nachází se cca 650 m východně od 
nejbližších lokalit 2.14a a 2.14b Změny č. 2b ÚP. 

Z výše uvedeného lze potvrdit nekoliznost posuzované Koncepce s vymezením lokalit soustavy Natura 2000 
v Jihomoravském kraji a Koncepci nebylo nutné posuzovat, tudíž nebylo naturové hodnocení řešeno. 


