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ÚVOD 
 

 

Udržitelný rozvoj je novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z klasické a široce 

přijaté definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která považuje rozvoj za udržitelný 

tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích. 

Cílem je takový rozvoj, který zajistí vyvážený vztah mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým 

a environmentálním. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

• sociální rozvoj 

• účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů 

• udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Obsah vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území je dán 

přílohou č. 5 vyhl.č. 500/2006 Sb., v platném znění. 
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A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ ZPRACOVANÉ PODLE PŘÍLOHY STAVEBNÍHO 

ZÁKONA, POKUD PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD UPLATNIL POŽADAVEK 

NA TOTO VYHODNOCENÍ 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad) požadoval 

v rámci koordinovaného stanoviska (č. j. JMK 9201/2019 ze dne 08.02.2019) k Návrhu zadání územního 

plánu Bavory doložení stanoviska orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, tj. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Jižní Morava, oddělení 

Správa CHKO Pálava (dále jen AOPK). Dne 29.4.2019 obdržel krajský úřad od AOPK stanovisko dle § 

45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon o ochraně přírody), ve znění 

pozdějších předpisů k návrhu zadání územního plánu Bavory v tom smyslu, že  výše uvedená koncepce 

může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality a 

ptačí oblasti (č. j. 00304/JM/19 ze dne 21.02.2019).  

Na základě výše uvedeného krajský úřad vydal stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů k Návrhu zadání územního plánu 

Bavory: 

„OŽP jako dotčený orgán posuzování vlivů na životní prostředí příslušný dle ust. § 22 

písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tímto uplatňuje požadavek na vyhodnocení 

vlivů územního plánu Bavory na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“).“ 

„Toto vyhodnocení musí být zpracováno osobou s autorizací podle § 19 zákona o posuzování vlivů 

na životní prostředí ve spolupráci s osobou, která je držitelem autorizace podle § 45i zákona č. 114/1992 

Sb. Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí je uveden v příloze stavebního 

zákona. Vyhodnocení se zaměří zejména na možné střety se zájmy ochrany přírody.“ 

 

 

Souběžně s ÚP Bavory proto bylo podle § 47 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, 

vypracováno Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj. Jeho součást – 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí – byla vypracována  oprávněnou osobou (LÖW a 

spol., s r.o., Brno) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů ÚP Bavory na životní prostředí je uveden v příloze č. 1 k 

zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, struktura obsahu vyhodnocení vlivů je rozčleněna do 12 kapitol. 

 

Zpracované vyhodnocení vlivů ÚP Bavory na životní prostředí respektuje výše uvedenou strukturu 

a obsah dokumentu podle přílohy stavebního zákona a zohlednilo požadavky krajského úřadu a dalších 

dotčených orgánů na vyhodnocení vlivů. Vlivy ÚP Bavory (tj. navrhovaných rozvojových lokalit a 

navrhovaných změn funkčního využití území) na životní prostředí byly vyhodnoceny ze všech podstatných 

aspektů, a to v přehledných tabulkách i v textech. 

V rámci vyhodnocení vlivů ÚP Bavory na jednotlivé složky ŽP bylo zohledněno jak navržené 

funkční využití jednotlivých lokalit, tak i možná kumulace vlivů více různých lokalit a různých druhů 

využití území. 

 

 

Závěry SEA posouzení a jejich zohlednění v ÚP: 

 

Z vyhodnocení vlivů na životní prostředí vyplývá, že návrh ÚP Bavory ve variantě A je 

akceptovatelný, při splnění stanovených podmínek a opatření. Závěry SEA posouzení a navrhovaná 

opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných 

záporných vlivů na životní prostředí jsou zapracovány do územního plánu, převážně do kapitoly I.3., a to u 

varianty „A“ (doporučené). Vzhledem k tomu, že varianta „B“ byla v SEA hodnocení shledána jako 

neakceptovatelná a že u ní byl konstatován významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany PO 

Pálava, zpracovatel územního plánu tuto variantu nedoporučuje a nejsou u ní proto ani doplněna žádná 

opatření.  
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B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA PŘEDMĚT OCHRANY 

NEBO CELISTVOST EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 

NEBO PTAČÍ OBLASTI, POKUD ORGÁN OCHRANY PŘÍRODY 

VÝZNAMNÝ VLIV NA TATO ÚZEMÍ NEVYLOUČIL  

 

V řešeném území je vyhlášena evropsky významná lokalita soustavy NATURA 2000 EVL Stolová 

hora (CZ0624043) a ptačí oblast Pálava (CZ0621029). 

Evropsky významné lokality a ptačí oblasti v k.ú. Bavory: 

 

Evropsky významné lokality Ptačí oblasti 

  
 

 

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

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

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

„ZOPK“) po posouzení návrhu zadání Územního plánu Bavory vydala ve smyslu § 45i odst. 1 zákona 

stanovisko, že ÚP Bavory může mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významné lokality a ptačí oblasti.  

AOPK konstatovala: 

„Z předložené koncepce je zřejmé, že jsou navrhovány další nové zastavitelné plochy na úkor volné 

zemědělské krajiny s roztroušenou zelení. Takové plochy jsou navrhovány i přesto, že nejsou plně využity 

plochy, určené k zastavění stávajícím územním plánem. Jedná se zejména o plochy označené jako č. 15, 

27, 30, 32, 33. Umožněním zastavení těchto ploch sníží potenciál vytvoření vhodných biotopů pro 

předměty ochrany Ptačí oblasti Pálava, zejména strakapouda jižního, pěnici vlašskou a ťuhýka obecného. 

Další možné ovlivnění předmětů ochrany, zejména strakapouda jižního spatřuje Agentura i u změn 

označených jako č. 4, 16, 21,24,25,26. Zařazením celé plochy č. 16 do ploch bydlení v rodinných domech 

nebo ploch rodinné rekreace může dojít k výraznému úbytku prostoru pro zachování, resp. vytvoření 

nových vhodných biotopů pro strakapouda jižního. U zbylých změn (4,21,24,25,26) je navrhováno prověřit 

změnu funkčního vymezení z ploch zeleně na plochy veřejných prostranství. Tím se dle Agentury zvyšuje 

riziko jejich zastavení a zániku hnízdního biotopu strakapouda jižního. Pro zachování tohoto druhu v 

příznivém stavu je důležité nejen zachování současných hnízdních biotopů, ale také zachování možnosti 

jejich vytváření v budoucnu. Hnízdním biotopem tohoto druhu je rozptýlená vzrostlá stromová zeleň, 

včetně zeleně v obcích.“ 

Na základě výše uvedeného vydal krajský úřad stanovisko podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů k Návrhu zadání územního plánu 

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

o posuzování vlivů na životní prostředí uplatnil  požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu Bavory 

na životní prostředí (dále jen „vyhodnocení“).  

 

Naturové vyhodnocení bylo vypracováno společností LÖW a spol., s r.o., Brno., zpracovatel Mgr. 

Tomáš Dohnal, držitel autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (udělení autorizace č. j. 25622/ENV/12-1038/630/12 ze dne 
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29. 3. 2012, prodloužené č. j. 22780/ENV/17-1627/630/17 ze dne 29. 3. 2017). 

 

Závěr naturového posouzení: 

„Vliv koncepce ÚP Bavory na PO Pálava byl vyhodnocen jako mírně negativní ve variantě A a 

jako významně negativní ve variantě B. Na jiné lokality soustavy Natura 2000, včetně EVL Stolová hora 

se žádný vliv neočekává. Z hlediska předmětů ochrany a celistvosti PO Pálava byl ve variantě A 

vyhodnocen mírně negativní vliv u řady zastavitelných ploch (Z1-3, Z6-15, Z17, Z19-22, Z24, Z27, P1) a 

dopravních koridorů (CPZ-D1, CPU-D1-3). Ve variantě B byly kromě všech předchozích vyhodnoceny 

jako mírně negativní navíc ještě další plochy (Z16, Z23) a především byl z důvodu koncepční 

neslučitelnosti s integritou PO významně negativní vliv vyhodnocen u ploch Z28, Z29, Z30, Z31, Z32, 

Z33, Z34, Z35 (zcela nepřijatelný rozvoj zástavby ve volné krajině a na úkor cenných biotopů PO). 

Hodnocená koncepce také přispívá ke zvyšování negativních kumulativních vlivů na soustavu Natura 

2000, jehož míru lze v případě varianty B označit za významně negativní.“  

 

„Hodnocená koncepce ve variantě A nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty 

ochrany PO Pálava.“ 

 

„Hodnocená koncepce ve variantě B má významný negativní vliv na celistvost a předměty 

ochrany PO Pálava.“ 

 

„Z hodnocení vyplývá, že z hlediska soustavy Natura 2000 je možné schválit ÚP Bavory ve 

variantě A při respektování níže uvedených zmírňujících opatření v podrobnosti ÚP.“ 

 

 

U návrhových ploch a koridorů z přijatelné varianty A ÚP Bavory, u kterých byl vyhodnocen 

mírně negativní vliv, byly stanoveny zmírňující opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných 

nepříznivých vlivů koncepce. 

• V případě navrhovaných zastavitelných ploch k zástavbě a souvisejících komunikací (Z1-3, Z6-15, 

Z17, Z19-22, Z24, Z27, P1) se prakticky jedná o stejné negativní vlivy intenzifikace jejich využívání, 

což je především zábor a likvidace biotopů předmětů ochrany a další nárůst jejich rušení. Tyto vlivy 

nedílně souvisí s navrhovaným funkčním využitím a zmírnit je lze jen velmi omezeně. Jednoznačně 

nutné je alespoň likvidaci stávajících dřevinných porostů provést mimo jarní období hnízdění ptáků, tj. 

minimálně mimo březen-červen, ideálně zcela mimo vegetační období. Zároveň je nutné u ploch 

zástavby dodržovat její stanovenou strukturu, tj. objekt u komunikace a nezastavěná část pozemku 

(zahrada) za ním. Zvláště na okrajích zástavby je nutné toto uspořádání dodržovat a orientovat 

nezastavěnou zahradu do volné krajiny. Jako částečnou náhradu za zabrané biotopy by bylo žádoucí 

vysazovat vysokokmenné ovocné stromy (obecně platné i pro celé sídlo). 
Z1 - občanské vybavení komerční (OK ) 

Z2 - bydlení venkovské (BV) + Z3 - veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

Z6+Z7+Z8 - bydlení venkovské (BV) 

Z10 - bydlení venkovské (BV) +  Z9 - veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

Z11+Z12 - bydlení venkovské (BV) 

Z13 - smíšené výrobní jiné – vinařství drobné (HX.s) 

Z14 - výroba zemědělská a lesnická (VZ) 

Z15 - smíšené obytné venkovské (SV) 

Z17- bydlení venkovské (BV) 

Z19+Z21 - bydlení venkovské (BV) + Z20 -veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

Z22+ Z24 - bydlení venkovské (BV) 

Z27 - veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP) 

P1- veřejná prostranství s převahou zpevněných ploch (PP)  
 

• V případě návrhových koridorů souvisejících s dálnicí D52 se jedná o podobné, problematicky 

zmírnitelné negativní vlivy, tj. zábor a likvidace biotopů předmětů ochrany a další nárůst jejich rušení, 

ovšem ve větším měřítku a na méně významných lokalitách. I zde je jednoznačně nutné provést 

likvidaci stávajících dřevinných porostů mimo jarní období hnízdění ptáků, tj. minimálně mimo březen-

červen, ideálně zcela mimo vegetační období. Navíc zde přistupuje významné riziko zvýšení střetů 

ptačích druhů s dopravními prostředky během výstavby a zejména provozu dálnice. Součástí 



 

 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00  Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP BAVORY 

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 

Strana: 61 
 

realizačního projektu stavby v celém rozsahu (i mimo řešené území) by měly být opatření k předcházení 

a minimalizaci úhynů v důsledku kolizí. Možnosti takovýchto opatření je nutné zpracovat ve spolupráci 

s ornitology zabývajícími se touto problematice (ČSO, AOPK). 

CPZ-D1 - koridor dopravní infrastruktury – silniční  

CPU-D1+D2+D3 - koridor dopravní infrastruktury – silniční 

 

Zmírňující opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů koncepce byly 

zapracovány do kapitoly „I.I“ textové části územního plánu. 
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C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚPD NA HOSPODÁŘSKÝ 

ROZVOJ A SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ 

 

ÚP Bavory vytváří předpoklady pro hospodářský rozvoj obce. Mimo jiné: 

- Vymezuje plochy pro podnikání, zejména v tradiční oblasti vinařství (plochy HX, HX.v a HX.s), 

včetně ploch zastavitelných, 

- Vymezuje plochy a stanovuje podmínky pro rekreační využití území, s důrazem na měkké formy 

rekreace, 

- Řeší veřejnou infrastrukturu, především nakládání s odpadními vodami, 

- Zpřesňuje nadmístní (celostátní a krajské) záměry. Tím přispívá k odblokování území (zpřesněním 

nadmístního ÚSES a koridorů). 

 

ÚP Bavory rovněž vytváří předpoklady pro zvýšení soudržnosti společenství obyvatel obce: 

- Vymezení  zastavitelných ploch pro bydlení přispěje ke stabilizaci obyvatel v obci, 

- Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek jejich využití, s důrazem na 

omezení vzájemného obtěžování, poslouží k minimalizaci sousedských sporů, 

- ÚP vytváří územní předpoklady pro odkanalizování obce a tedy zvýšení komfortu bydlení, 

- Zlepšuje možnosti podnikání a zaměstnání v obci. Zvýšení pracovních příležitostí omezí dopravu 

do zaměstnání a přispěje ke stabilizaci obyvatel, 

- Vymezení ÚSES a dalších změn v krajině přispěje ke zlepšení životního, zejména přírodního 

prostředí a zatraktivní bydlení v obci. 
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D. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚPD NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ 

ÚZEMÍ 

 

D.1 Vyhodnocení přínosu ÚP Bavory k naplnění požadavků ÚAP ORP Mikulov a RURÚ 

ORP Mikulov 
 

Ze zákona č. 163/2006 Sb., v platném znění, vyplývá, že územní plány by měly být postaveny na 

výchozích podkladech stavu a vývoje území, které jsou obsahem územně analytických podkladů (ÚAP).  

Podkladem pro ÚP Bavory byla čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP 

Mikulov 2016 (především část B – Rozbor udržitelného rozvoje území a část C – Karty obcí), kterou 

pořídil MěÚ Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí. ÚAP zpracovala firma USB Urbanistické 

středisko Brno, spol. s r.o., a následně i V. úplná aktualizace územně analytických podkladů správního 

území ORP Mikulov (2020). 

 

Podstatou udržitelného rozvoje je naplnění tří základních cílů:  

 

1. Účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů;  

2. Sociální rozvoj, který respektuje potřeby občanů;  

3. Udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

 

Pro vyhodnocení vyváženosti jednotlivých pilířů bylo v RURU využito 5-bodového systému, kdy 

každý indikátor pro dané území obce obdržel buď záporný bod (–2 nebo –1) (hodnocený jev/proces je 

negativní), 0 bodů (neutrální) nebo kladný bod (1 nebo 2) (pozitivní). Sečtením všech bodů za všechny 

indikátory daného pilíře v hodnocené oblasti byl získán součet, jenž však ještě nereprezentuje sílu a stav 

daného pilíře, neboť v každém pilíři je v principu možno pro vyhodnocení použít různého počtu indikátorů. 

Proto byly výsledky upraveny přepočtovým koeficientem. 

Vyhodnocení stavu územních podmínek jednotlivých obcí SO ORP Mikulov podle pilířů 

udržitelného rozvoje území: 

Obec Bavory byla charakterizována takto: zařazení do kategorie 2a, tj. ++- (silný ekologický pilíř, 

dobrý hospodářský pilíř a nepříznivý sociální pilíř).  

 
Zdroj: Úplná aktualizace ÚAP ORP Mikulov, kartogram, USB Brno, 2020 

 

Obec je v RURÚ charakterizována jako obec s nadprůměrně využívaným územím a zřetelným 

narušením přírodních struktur. Velkou část území zahrnuje intenzivně využívaná zemědělská krajina 

s vysokým podílem vinohradů, nízký je podíl lesů a trvalých travních porostů. S tím kontrastuje vysoký 

podíl území se zachovalou a rozmanitou  krajinou, který se ale omezuje na východní část katastru, do níž 

zasahují velkoplošná chráněná a zvláště chráněná území Nízká ekologická stabilita je zjevně do značné 

míry dána metodou jejího stanovení (koeficient ekologické stability v roce 2016 měl hodnotu 0,48). 

Hospodářská aktivita je v rámci SO ORP podprůměrná, opírá se o vinařství a vinařskou turistiku, 

podíl nezaměstnaných v roce 2015 byl relativně vysoký (8,6%). Vysoké podíly obyvatel napojených na 

vodovod, odkanalizována a plynofikována obec dosud není. 

Sociální soudržnost je hodnocena záporně. Občanské vybavení je na poměrně nízké úrovni, ale 

odpovídá velikosti a významu obce. 

Přirozený přírůstek obyvatel i migrační saldo vykazují kladné hodnoty, ale těsně nad rovní 
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stagnace, index stáří je příznivý (89) – třetí nejlepší v rámci ORP. 

Zařazení obce dle kartogramu v r. 2014 do kategorie 2b. Na základě vyhodnocení aktuálních 

podmínek udržitelného rozvoje, zejména z důvodu navýšení podílu ekonomických subjektů a nepříznivý 

přirozený přírůstek byla v rámci aktualizace 2016 obec zařazena do kategorie 2a a v této kategorii zůstala i 

při aktualizaci ÚAP v roce 2020. 

  

Jednotlivé dílčí návrhové plochy i koridory budou mít vesměs příznivý vliv na pilíře. K eliminaci 

možných negativních vlivů na některé složky životního prostředí jsou v územním plánu stanoveny 

příslušné podmínky a požadavky. 

 

RURÚ eviduje v k.ú. Bavory následujcíí urbanistické hodnoty: 

„Centrum obce, hřbitov. V širším slova smyslu je urbanistickou hodnotou i samotný historický tvar 

obce. Jedná se o návesní silnicovku ve směru JZ-JV, se souvislým okapovým řazením domů, ve středu 

obce byl umístěn kostel a škola. Vinné sklepy navazují na okraj obce a souvisle přecházejí do krajiny. 

Pozoruhodné je osazení obce v krajině, sídlo významně ovlivňuje krajinný ráz celé oblasti, spoluvytváří 

krajinný obraz Pálavy vnímaný z dálkových pohledů.“ 

 

 

ÚP Bavory řeší následující požadavky obsažené v územně analytických podkladech ORP 

Mikulov: 

Silné stránky a příležitosti: 

• Snížení podílu orné půdy, (např. vysadit ovocné stromy, vinice, zatravnit, popřípadě dle místních 

podmínek zalesnit, výsadba rozptýlené a doprovodné zeleně). 

• Cykloturistika. 

• Zvýšení atraktivity obce - vhodná lokalita bydlení pro dojíždějící do Mikulova. 

• Výstavba dálnice D52 včetně potřebného mimoúrovňového napojení stávajících silnic.  

• Výhledová stavba ČOV (ÚP Bavory ale navrhuje změnu koncepce nakládání s odpadními vodami, 

jejich odvedení na stávající ČOV Dolní Dunajovice). 

 

Slabé stránky a hrozby:  

• Poměrně nízká ekologická stabilita zemědělské oblasti, zrychlený vodní režim, výsušnost, nebezpečí 

lokálních povodní. 

• Intenzivní zemědělská činnost na orné půdě, přetrvávající trend velkoplošného z. hospodaření. 

• Při nadměrném rozvoji cestovního ruchu možné střety s ochranou životního prostředí, přírody a krajiny. 

• Zcela chybějící kanalizační systém s napojením na ČOV. 

 

Poznámka: RURÚ poukazuje na slabou stránku – chybějící plynofikaci obce. Obec nicméně plynofikaci 

neuvažuje a rovněž zpracovatel územního plánu je názoru, že vzhledem k současným tlakům na 

energetické úspory by v budoucnu byl o napojení na plyn malý zájem a plynofikace obce by byla 

neekonomická. 

 

Problémy k řešení v ÚPD obce: 

 

Požadavky vyplývající z ÚAP ORP Mikulov Řešení v ÚP Bavory 

závady urbanistické:  

• chybějící návaznost ÚSES  

• obec není napojená na plynové vedení 

• ÚP Bavory řeší ÚSES a prověřil i návaznost na 

území okolních obcí 

• o plynofikaci nemá obec zájem 

závady dopravní  

• nevyhovující úsek komunikace 

• Problém je řešen vymezením, resp. upřesněním  

koridorů pro D52 

závady hygienické  

• jedna stará ekologická zátěž území  

• řešit systém odkanalizování a čištění 

odpadních vod 

• Stará zátěž je vyznačena v koordinačním výkrese. 

Podle ÚAP leží na pozemcích p.č. 1701, 1702, 

dle informací z obce ale byla umístěna na 

pozemcích 1696/2 a 1696/1. Rekultivaci měl na 

starosti předchozí majitel pozemku, nyní jsou 

dotčené pozemky v majetku obce, na kterou 

přešly v rámci pozemkových úprav. Plocha je 

zalesněna a v územním plánu zařazena do ploch 
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přírodních NP, jako součást LBC 4 Nad ořechy. 

• Odkanalizování ÚP řeší, s odvedením odpadních 

vod na společnou ČOV Dolní Dunajovice 

ohrožení území  

• plochy rizikové pro vznik vodní a větrné 

eroze 

• Problematika je ÚP Bavory řešena 

střety rozvojových záměrů s limity 

• zastavitelné plochy v územích ochrany 

přírody 

• rozvojové záměry umístěné na 

odvodňovaných či zavlažovaných pozemcích 

• Zastavitelné plochy obsažené v platném ÚPO 

byly do nového územního plánu kvůli zachování 

územně plánovací kontinuity převzaty. 

 

 

 

D.2 Vyhodnocení přínosu ÚP Bavory k naplnění priorit Politiky územního rozvoje ČR ve 

znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 4 a 5 
 

ÚP Bavory zohledňuje vybrané republikové priority územního plánování, zejména: 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. 

Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, 

které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako 

turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst 

zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je 

živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému 

rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské 

krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.  

Vyhodnocení: Celková koncepce řešení návrhu ÚP Bavory respektuje stávající hodnoty území a 

svým řešením plně napomáhá jejich dalšímu rozvoji. Jsou navržena opatření pro ochranu a rozvoj 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a kulturní krajiny i krajinného rázu.  

Priorita je dodržena. 

 

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru  

zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především orné půdy a 

ekologických funkcí krajiny. 

Vyhodnocení: Celková koncepce řešení ÚP Bavory respektuje stávající funkce území z hlediska jeho 

zemědělského využití a rozvíjí a stabilizuje dále ekologickou funkci krajiny. 

Při vymezování zastavitelných ploch byla zohledněna kvalita půdy dle bonitovaných půdně 

ekologických jednotek. 

Zohledněny byly také investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti jednotek. 

Pro snížení erozní ohroženosti území byly stanoveny podmínky pro zachování ekologicky stabilního 

využití území (trvalých travních porostů a speciálních zemědělských kultur) a změnu nestabilních zejména 

velkovýrobně využívaných svažitých ploch orné půdy na stabilní plochy MN.z plochy smíšené 

nezastavěného území - zemědělské využití 

Priorita je dodržena. 

 

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

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

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

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

zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem 
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oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR. 

Vyhodnocení: V územním plánu jsou zohledněny historicky a kulturně cenné plochy (pozemky) 

architektonicky nebo urbanisticky významných staveb na úrovni sídla. S přihlédnutím k jejich hodnotám 

jsou stanoveny podmínky pro využití těchto ploch a prostorové uspořádání. V dokumentaci jsou zohledněny 

jednotlivé připomínky od obyvatel obce a vlastníků nemovitostí. 

Priorita je dodržena. 

 

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

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

plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního 

prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, 

mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného 

bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a 

respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k 

zajištění ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci 

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

krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů. 

Vyhodnocení: V řešeném území se nachází rozsáhlá plocha CHKO a chráněné části území 

(NATURA 2000, EVL, NPR, PP), čímž je do značné míry redukována možnost volného rozvoje území. 

Navržené rozvojové záměry jsou cíleně umisťovány do nejméně konfliktních lokalit, při respektování 

současného stavu v území a jeho přirozenému vývoji v průběhu minulosti. Jsou vytvářeny podmínky pro 

využívání přírodních zdrojů. 

Priorita je dodržena. 

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při vymezování 

ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně plánovací činnosti 

omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a prostupnosti krajiny, uplatňovat 

integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních problémů. 

 

Vyhodnocení: V řešeném území jsou navrženy jednotlivé prvky ÚSES všech úrovní a prvky krajinné 

zeleně. Dopravní a technické stavby byly dostatečně prověřeny pozemkovými úpravami, nebo odbornými 

územními studiemi. Územní plán stanovuje podmínky pro křížení ÚSES s dálnicí D52. 

Priorita je dodržena. 

 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a 

přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim předcházet a 

minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování 

staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům 

povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území a využívání přírodě 

blízkých opatření pro zadržování a akumulaci povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu 

osídlení a kulturní krajinu, jako jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje vody 

a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.  

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.   

Vyhodnocení: Zastavěné území není ohroženo záplavami. ÚP řeší protierozní opatření v krajině. 

Priorita je dodržena.  
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(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a 

tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro rozvoj digitální 

technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), 

které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře 

těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se 

specifickými geografickými podmínkami  

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

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

ve prospěch územního rozvoje.  

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

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

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

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

Vyhodnocení: V řešeném území jsou v souladu požadavky PÚR řešeny požadavky na dopravní 

infrastrukturu, včetně vymezení potřebných ploch. Jsou stanoveny podmínky pro další prověřování záměrů. 

Jsou řešeny požadavky na dopravní dostupnost a prostupnost území v návaznosti na okolní obce a jeho 

širší vazby. 

Priorita je dodržena.  

 
 

D.3 Vyhodnocení přínosu ÚP Bavory k naplnění priorit Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje (ZÚR) 
 

ÚP Bavory je v souladu s následujícími prioritami Jihomoravského kraje:  

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

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

poskytujícího svým obyvatelům prostor pro kvalitní život.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Bavory. 

 

(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).  

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

záměry a koordinuje územní rozvoj obce s okolními obcemi. Priorita je dodržena. 

 

(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. 

 ÚP Bavory řeší zpřesnění koridoru pro umístění dálnice D52, který je označen CPZ-D1. Priorita 

je dodržena. 

 

(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;  

ÚP Bavory řeší zpřesnění koridoru pro umístění dálnice D52 a souběžné krajské silnice, který je 

označen CPZ-D1. Priorita je dodržena. 

  

(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.  

ÚP Bavory řeší novou koncepci odkanalizování obce Bavory na společnou ČOV Dolní Dunajovice. 
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Priorita je dodržena. 

 

(10) Nástroji územního plánování podporovat přístupnost a prostupnost krajiny, zejména důsledně 

předcházet zneprůchodnění území a fragmentaci krajiny.  

ÚP Bavory nevymezuje rozsáhlé zastavitelné plochy, které by mohly zneprůchodnit území. 

Zajišťuje dostatečnou prostupnost krajiny, řešení ÚP nepovede ke fragmentaci krajiny. Vymezení koridoru 

CPZ-D1 pro dálnici D52 se opírá o podrobnější projektové podklady. Priorita je dodržena. 

 

(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. 

Územní plán vymezuje zastavitelné plochy pro občanské vybavení Z1a Z5. Vedle toho vymezuje 

plochy smíšené obytné, v nichž je výstavba objektů občanského vybavení rovněž přípustná. 

Priorita je dodržena. 

 

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

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Bavory. 

 

(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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Bavory. 

 

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

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

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Bavory. 

 

(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.  

Zastavěné území není ohroženo záplavami. ÚP řeší protierozní opatření v krajině. Priorita je 

dodržena.  

 

(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.  

Prioritu naplňuje celková koncepce ÚP Bavory. 

 

 

 

D.4. Vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, nepodchycené v 

územně analytických podkladech 
 

Vlivy ÚP Bavory na jiné skutečnosti, nepodchycené v územně analytických podkladech: 

 

 

Požadavky vyplývající z doplňujících průzkumů a rozborů 

 

 

Řešení v ÚP Bavory 

• Územní plán chrání harmonické vztahy mezi osídlením a krajinou, začlenění 

obce do krajinného a přírodního rámce.  

• Územní plán zohlednil dobře dochovanou urbanistickou strukturu obce 

představující typickou návesní silnicovku s kompaktní řadovou zástavbou 

podél hlavní komunikace v obci.  

• Územní plán chrání harmonické prostorové vztahy, například zohlednil lokální 

stavební dominantu, kostel svaté Kateřiny. Stabilizuje pohledové osy 

(průhledy) na tento kostel.  

• splněno 

 

• splněno 

 

 

• splněno 

 



 

 

PROJEKT, s.r.o.   
 

Hviezdoslavova 29, 627 00  Brno 

Tel./Fax.: 545 217 035 

E-mail: mail@arprojekt.cz 

ÚP BAVORY 

Vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území 

Strana: 97 
 

• Územní plán stanoví základní prostorové regulativy. Dbá na přiměřené 

měřítko a proporci pozemních staveb. Stanoví maximální výšku stav, jako 

nejvýše přípustnou výšku římsy střechy, popř. atiky. Dále stanovil koeficienty 

zastavění a minimální a maximální výměry stavebních pozemků pro rodinné 

domy (obojí minimálně u zastavitelných ploch).  

• Územní plán vytváří a zkvalitňuje harmonické prostorové vztahy, například 

prověřil vymezení vhodných prvků drobné architektury v cílových bodech 

pohledů. 

• splněno 

 

• splněno 

 

• splněno, bez 

uplatnění 

v návrhové části 

• Vzhledem k četným urbanistickým a architektonickým hodnotám a 

významnému vlivu obce na krajinný ráz v území chráněné krajinné oblasti  

územní plán řeší zastavěné území a zastavitelné plochy podrobněji, s prvky 

regulačního plánu (§ 43 odst. 3 stavebního zákona).  

• splněno 

 

• Ve veřejném zájmu vyloučil územní plán některé stavby, zařízení a opatření v 

nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona. Zohlednil přitom 

„Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Pálava (2011)“, která 

doporučuje vést okolní krajinu jako nezastavitelné území. 

• splněno 

 

• Územní plán posoudil tlakové poměry ve vodovodu, zejména v jihozápadní 

části obce v zastavitelných plochách a navrhl vhodná řešení zvýšení tlaku, 

kupříkladu zřízení 2. tlakového pásma. V tomto směru řeší i etapizaci 

výstavby.  

• Územní plán posoudil stávající systém zásobování elektrickou energií, provedl 

výpočet zatížení bytových a nebytových odběrů.  

• splněno 

 

 

 

• splněno 
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E. NÁVRH POŽADAVKŮ NA ROZHODOVÁNÍ VE 

VYMEZENÝCH PLOCHÁCH A KORIDORECH Z HLEDISKA 

ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍCH PODMÍNEK UDRŽITELNÉHO 

ROZVOJE ÚZEMÍ 

 

Na základě ÚAP a průzkumů a rozborů stavu a vývoje území byla vyhodnocena vyváženost 

územních podmínek pro příznivé prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel 

území, a to jak v rámci jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, tak i v porovnání mezi nimi. 

V obci byly analyzovány silné pilíře hospodářský a přírodní, ale slabý pilíř sociální. 

ÚP Bavory vytváří podmínky pro udržení kvality silných pilířů a současně pro zlepšení 

vyváženosti pilířů trvale udržitelného rozvoje, resp. zlepšení sociálního pilíře.  

 

ÚP Bavory řeší problémy a záměry vymezené pro území obce Bavory v ÚAP ORP Mikulov, 

především: 

• chybějící návaznost ÚSES, 

• nevyhovující úsek komunikace, 

• jedna stará ekologická zátěž území, 

• řešení nakládání s odpadními vodami, 

• plochy rizikové pro vznik vodní a větrné eroze – ÚP vytváří předpoklady pro řešení vodní a větrné 

eroze. 

 

ÚP Bavory rovněž řeší další problémy, zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech, například: 

• Územní plán chrání harmonické vztahy mezi osídlením a krajinou, začlenění obce do krajinného a 

přírodního rámce. Zohlednil lokální stavební dominantu, kostel svaté Kateřiny. Stabilizuje pohledové 

osy (průhledy) na tento kostel. 

• Vzhledem k četným urbanistickým a architektonickým hodnotám a významnému vlivu obce na 

krajinný ráz v území chráněné krajinné oblasti  územní plán řeší zastavěné území a zastavitelné plochy 

podrobněji, s prvky regulačního plánu (§ 43 odst. 3 stavebního zákona). 

• Územní plán stanoví základní prostorové regulativy. Dbá na přiměřené měřítko a proporci pozemních 

staveb. Stanoví maximální výšku stav, jako nejvýše přípustnou výšku římsy střechy, popř. atiky. Dále 

stanovil koeficienty zastavění a minimální a maximální výměry stavebních pozemků pro rodinné domy 

(obojí minimálně u zastavitelných ploch).  

• Ve veřejném zájmu vyloučil územní plán některé stavby, zařízení a opatření v nezastavěném území dle 

§ 18 odst. 5 stavebního zákona. Zohlednil přitom „Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO 

Pálava (2011)“, která doporučuje vést okolní krajinu jako nezastavitelné území. 

 

 

Z vyhodnocení vlivů územního plánu Bavory na udržitelný rozvoj území nevyplývají žádné 

další požadavky na rozhodování ve vymezených plochách a koridorech z hlediska zajištění územních 

podmínek udržitelného rozvoje území. 


