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           Příloha č.2 
 

 
Vyhodnocení z projednávání návrhu územního plánu Horní Bojanovice – důvodová zpráva 
Projednání návrhu územního plánu Horní Bojanovice navazuje na schválené zadání návrhu územního 
plánu ze dne 26.1.2011.   Návrh územního plánu  byl ve smyslu § 50 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění projednán s dotčenými orgány, krajským 
úřadem , sousedními obcemi a obcí pro je územní plán pořizován. Společné projednávání návrhu 
územního plánu se konalo dne 31.1.2012 v 10.00 hodin na MěÚ Hustopeče.  
V zákonné lhůtě  (ve dnech 31.1.-1.3.2012 – 30 dnů od společného projednání) se dotčené orgány písemně 
vyjádřily a jejich stanoviska jsou uvedená ve "Vyhodnocení z projednání návrhu .“ 

Při společném projednání byly důsledně vysvětleny nově navrhované plochy bydlení, občanské 
vybavenosti, veřejných prostranství, smíšené obytné plochy, plochy dopravní a technické 
infrastruktury, výroby a skladování. Speciální pozornost byla věnována plochám a koridorům ÚSES, 
protipovodňovým opatřením pro zadržení vody v krajině a veřejně prospěšným stavbám. 
Závěrem lze konstatovat, že společné projednání návrhu územního plánu Horní Bojanovice bylo 
projednáno s drobnými připomínkami, které budou prověřeny a zapracovány do územního plánu před 
jeho veřejným projednávání. 
Dotčené orgány vyjádřily souhlas s projednávaným návrhem ÚP Horní Bojanovice a pořizovatel může 
předat podklady k posouzení návrhu územního plánu Horní Bojanovice krajským úřadem dle § 51 
zákona 183/2006 Sb.                                                                                                                       
 
 

K návrhu  byla předložena následující stanoviska dotčených orgánů 
• Stanovisko ke společnému projednání 

OBSAH STANOVISKA 
ŘEŠENÍ  

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Praha 
• Nemají připomínky – nenacházejí se výhradní ložiska nerostných surovin 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

 Vzato na vědomí 

Ministerstvo životního prostředí ČR Praha 
• Nemají připomínky – v k.ú. Horní Bojanovice nejsou vyhodnocena 

výhradní ložiska nerostů, nejsou stanovena CHLÚ ani evidována 
poddolovaná území. Je evidováno sesuvné území:Horní Bojanovice – 
ev.č. 2323 – sesuv aktivní- dotčená plocha 200x90m – rok revize – 1979. 

Stanovisko k veřejnému projednání totožné. 

Vzato na vědomí, 
uvést v textu ev.č. 

Ministerstvo zemědělství – Pozemkový úřad  
• Nemají připomínky, neprobíhají pozemkové úpravy. 
Stanovisko k veřejnému projednání: PÚ Břeclav nemá námitky. 
V k.ú. Horní Bojanovice byly zpracovány JPÚ, kterou jsou již ukončeny a 
zapsány v KN.KPÚ nebyla doposud zahájena. Veřejným projednáním 
návrhu ÚP Horní Bojanovice nebudou zájmy poz. úřadu dotčeny. 

 Vzato na vědomí 

Obvodní báňský úřad Brno 
• Není evidován žádný dobývací prostor. Nemají připomínky. 

Stanovisko k veřejnému projednání totožné. 
 Vzato na vědomí 

Ministerstvo obrany ČR – VUSS Brno 
• Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva 

obrany: 
OP RLP- Ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které je nutno 
respektovat podle ustanovení §37 zákona č.49/1997 Sb. o civilním letectví 
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a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu (včetně 
rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, 
průmyslových hal, venkovního vedení vvn a vn, retranslačních stanic, 
základnových stanic mobilních operátorů jen na základě stanoviska ČR – 
Ministerstva obrany,jehož jménem jedná VUSS Brno- viz. ÚAP – jev 102. 
V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren a 
výškových staveb nad 30m nad terénem výškově omezena nebo zakázána. 
Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte 
následující textovou poznámku: „Celé správní území obce je situováno 
v ochranném pásmu radiolokačního zařízení Ministerstva obrany“. 
Celé správní území obce se nachází v zájmovém území Ministerstva 
obrany: -Koridoru RR směrů (zájmové území pro nadzemní stavby). 
V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě stanoviska ČR – 
Ministerstva obrany,jehož jménem jedná VUSS Brno- viz. ÚAP – jev 82. 
Výše uvedené zájmové území Ministerstva obrany požadujeme respektovat 
a doplnit do textové části návrhu ÚP Horní Bojanovice. Do grafické části 
pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
poznámku: „Celé správní území obce je situováno v koridoru RR 
směrů Ministerstva obrany. 
K předložené ÚPD nemáme dalších připomínek za předpokladu 
zapracování výše uvedených zájmových území MO ČR. Zároveň žádáme o 
úpravu a doplnění textu v části 3.11.4. Spoje a zařízení o stavby uvedené 
v tomto stanovisku. 
Popis výše uvedených údajů o území je specifikován v pasportech, které 
byly předány v rámci úplné aktualizace územně analytických podkladů 
úřadu územního plánování ORP. 
Stanovisko k veřejnému projednání: požadavek na zapracování výše 
uvedeného do grafické části ÚP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Doplnit do graf.části 
 
 
 
 
 
 
 
Doplnit do graf.části 
 
 
 
Doplnit text dle 
požadavku. 
 
 
Požadavky byly 
zapracovány do text. i 
graf.části – uvedeno 
přímo v legendě. 

Krajská hygienická stanice JmK Brno 
• Nemají připomínky, souhlasí s návrhem ÚP Horní Bojanovice. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

 Vzato na vědomí 

ČR – státní energetická inspekce 
• Nemají připomínky. 

 Upozorňují účastníky stavebního řízení na platnost zákona č.458/2000 Sb. 
v platném znění a z něho vyplývající nutnost dodržování ochranných a 
bezpečnostních pásem k zajištění spolehlivého provozu energetických 
zařízení a bezpečnostních pásem k zamezení nebo k zmírnění účinků 
případných havárií. 

Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

Respektováno, platí 
pro navazující 
stavební řízení. 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
• Vydávají souhlasné stanovisko. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

Vzato na vědomí 

Krajský ú řad JmK  Brno 

• Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů: OŽP posoudil návrh ÚP Horní 
Bojanovice z hlediska zájmů ochrany ZPF a v souladu s ust. § 5 odst. 2 
zákona uplatňuje  s o u h l a s n é  s t a n o v i s k o.  

K plochám ÚSES (jmenovitě K28/NP - K35/NP, K37/ZP - K53/ZP) OŽP 

 
 
 
 

Vzato na vědomí 
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stanovisko neuplatňuje, neboť dle ust. § 59 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se na pozemky 
nezbytné k uskutečnění opatření, projektů a plánů tvorby systému 
ekologické stability nevztahují ustanovení o ochraně ZPF.  
Z textové části odůvodnění, v kapitole 6.1 vyplývá, že „ve vymezených 
plochách Z9/OS, Z11/PV, K12/ZV, K13/ZV, K14/ZV, Z18/TI, Z19/TO, 
Z20/TO, Z21/VL, Z22/VL, K24/W, K29/NP, K34/NP, K43/ZP, K44/ZP, 
K46/ZP, K47/ZP, K48/ZP a K49/ZP dojde ke střetu s plošnými investicemi 
do půdy (odvodnění apod.). Při realizaci staveb budou odvodňovací 
zařízení upravena tak, aby byla v nedotčených plochách ZPF nadále 
provozuschopná“. Výše uvedené souhlasné stanovisko je v případě těchto 
ploch uplatněno OŽP za výslovné podmínky zachování provozuschopnosti 
investic do půdy na okolních pozemcích.  
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů  
Zdejší orgán ochrany přírody příslušný podle písmene x) odstavce 4) § 77a 
výše uvedeného zákona uplatňuje stanovisko k předloženému návrhu ÚP 
Horní Bojanovice v tom smyslu, že na základě předchozího vyloučení 
významného vlivu při zadání ÚP na soustavu Natura 2000, nemá k návrhu 
další připomínky.Žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, k jejichž 
uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad, nejsou tímto návrhem UP 
dotčeny. Bez připomínek. 
Z hlediska dalších zájmů sledovaných OŽP – bez připomínek. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 
stanovisko odboru dopravy (OD)  
OD podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dává ke shora uvedenému 
návrhu ÚP Starovice toto stanovisko: K návrhu nemáme připomínky.  
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 
stanovisko odboru kultury a památkové péče (OK)  
Dle ustanovení § 28 odst. 2c zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje OK 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 tedy nejsou dotčeny zájmy v 
kompetenci OK.  
Vyjádření k veřejnému projednání totožné. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Respektovat, uvést 
v textu. 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí 
 
 
 
Vzato na vědomí 
 
 
 
Vzato na vědomí 
 
 
 
Vzato na vědomí 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
• Stanovisko ke společnému projednání neuplatněno. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

Vzato na vědomí 

Ministerstvo dopravy ČR  
• Vyjadřuje se Centrum dopravního výzkumu. Výhledové zájmy námi 
sledované sítě silniční, železniční, letecké a vodní dopravy nejsou dotčeny. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

 Respektováno, vzato 
na vědomí 

Krajská veterinární správa Brno 
• Nemá připomínky – vydává kladné stanovisko. 

Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 
 Vzato na vědomí 

MěÚ Hustopeče 
• Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): 

Jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. q) 
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zákona k návrhu územního plánu Horní Bojanovice sdělujeme následující: 
V grafické části územního plánu požadujeme vyznačení Evropsky 
významné lokality Stračí (kód lokality CZ0620017; leží na území LBC 3). 
Podle našeho názoru by u této lokality nemělo být navrhováno lesní cílové 
společenstvo (např. str. 8 a 12 textové části). EVL byla vyhlášená k ochraně 
biotopu polopřirozených suchých trávníků a facií křovin na vápnitých 
podložích, význačného naleziště vstavačovitých. 
Do k. ú. Horní Bojanovice zasahuje i Evropsky významná lokalita Přední 
kout (kód lokality CZ0624114). Požadujeme vyznačení tohoto území v 
grafické části územního plánu i jeho uvedení v textové části. 
Interakční prvek IP2 doporučujeme zahrnout do územního systému 
ekologické stability jako místní (lokální) biocentrum. 
Dále doporučujeme namísto zrušeného lokálního biokoridoru směřujícího 
od původního LBC 1 jihovýchodním směrem (a dále pokračujícího do k. ú. 
Němčičky u Hustopečí) navržení interakčního prvku, který je již nyní 
částečně funkční. 
 
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
odpadech“): 

Na k. ú. Horní Bojanovice, u silnice na Hustopeče, naproti areálu ZD se 
nachází zrekultivovaná skládka odpadů, která není nijak vyznačena v 
grafické části ÚP. Přitom v textové části odůvodnění je na str. 24 zmíněna s 
tím, že je také vyznačena, a to jako stará ekologická zátěž, kontaminovaná 
plocha. 
Zastavitelnou plochu Z19/TO navrhujeme vymezit jmenovitě také na záměr 
klasického nebo komunitního kompostování, případně na podobnou činnost 
rezervovat plochu jinou. 
 
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů: 
Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem budou dodržovány zásady 
obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a 
podzemní vody v lokalitě. 

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů: V textové části návrhu územního plánu nejsou 
zohledněna ochranná silniční pásma – mimo souvisle zastavěné území dle § 
30 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Pozor – souvisle zastavěné území podle zákona o pozemních komunikacích 
se liší od zastavěného území dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
Odbor dopravy Městského úřadu Hustopeče z hlediska výstavby a ochrany 
silnic požaduje zapracování silničních ochranných pásem do návrhu ÚP 
Horní Bojanovice  

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a zákona č. 122/2004 
Sb., o válečných hrobech a pietních místech…, ve znění pozdějších 
předpisů: 

V sousedství nemovité kulturní památky kaple sv. Rosálie (na pozemku 
parc č. 197/2, k. ú. Horní Bojanovice, rej. č. ÚSKP  24263/7-1250) je 
navržena plocha Z23/VZ. Jedná se o plochu výroby a skladování, určenou 
pro zemědělskou a lesnickou výrobu, která má sloužit podle odůvodnění 

 
 
Vyznačit lokalitu – 
přehodnotit cílové 
společenstvo 
 
Vyznačit lokalitu 
v graf.č. a uvést 
v text.č.,že jde o EVL. 
 
Zvážit! 
 
Respektovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyznačit v graf.č. 
 
 
Respektovat. 
 
 
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplnit. 
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ÚP k předpokládanému umístění stavby vinařství. Samotná památka se 
nachází v ploše NP - plochy přírodní. Hranice mezi oběma plochami 
vychází z hranic parcel Katastru nemovitostí. Památka je od hranice mezi 
plochami vzdálena cca 6 – 8 m. 
Orgán státní památkové péče požaduje úpravu vymezení plochy Z23/VZ 
tak, aby se tato nacházela ve větším odstupu od památky, např. vložením 
plochy zeleně nebo rozšířením plochy přírodní do prostoru, kde plocha 
přírodní v současném návrhu ustupuje směrem ke kapli. 
Důvodem tohoto požadavku je ochrana kulturní památky a zachování 
estetické kvality jejího nejbližšího okolí. Regulativy navržené plochy 
Z23/VZ umožňují vznik staveb, které s sebou mohou nést zhoršení kvality 
prostředí a jeho estetickou degradaci. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

 
 
 
 
 
 
Respektovat, 
navrhnout řešení. 
 

 
 
S projednáváním Návrhu ÚP Horní Bojanovice byly seznámeny sousední obce – Městys 
Boleradice, obec Kurdějov, obec Němčičky, obec Starovičky a město Velké Pavlovice. Žádná 
z obcí se nevyjádřila a nepodala své připomínky. 
 
• Požadavek pořizovatele ze společného projednání: 
V Odůvodnění – kap.3.1., str.9  - opravit označení „...dálnice D1“ na správné „D2“. 
Nadregionální biokoridor nezahrnovat do veřejně prospěšných opatření. 
 
 
• Připomínky vzešlé z veřejného projednání: 
K veřejnému projednání byla dne 8.8.2012 písemně podána připomínka skupiny občanů (Miroslav a 
Petra Kadlecovi, Horní Bojanovice 216, Helena Kokešová, Horní Bojanovice 217, Josef Hrabec, 
Horní Bojanovice 219, Ludmila Nezhodová, Horní Bojanovice 147, Dalibor a Lucie Marešovi, Horní 
Bojanovice 29, Květoslava Chorvátová, Horní Bojanovice 194, Zdeněk Chorvát, Horní Bojanovice 31, 
Václav Frídl, Horní Bojanovice 209) – proti návrhu funkční plochy Z 23/VZ pro umístění areálu 
zemědělské výroby. Toto podání označené jako „námitka“ bylo posouzeno co do obsahu a nezřejmé 
aktivní legitimace podávajících a překvalifikováno na připomínku, neboť nebylo podáno vlastníky 
pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
zastavitelných ploch. Občané vznášejí připomínku k narušení pohody bydlení v těsné blízkosti jejich 
dvorů a zahrad, ke kterému by došlo umístěním výrobního zemědělského areálu – plochy Z 23/VZ. Na 
základě nových skutečností zjištěných od starosty obce, že konkrétní záměr vybudování vinařství na 
předmětné ploše již netrvá, bylo pořizovatelem a určeným zastupitelem dohodnuto návrh upravit a 
navrhovanou plochu Z 23/VZ vypustit. 
Pokyn projektantovi:Návrhovou plochu Z 23/VZ zrušit a upravit trasování biokoridoru a veřejné 
zeleně v návaznosti na zastavěné území obce. 
 
Požadavky obce: 
- plochu interakčního prvku označenou jako K 49/ZP předefinovat na mokřad. 
- vyznačit staré ekologické zátěže a kontaminované plochy 
Pokyn projektantovi: akceptovat 
 
 
 
 
V Hustopečích 5.9.2012 
Zpracovali: RNDr. Milada Litschmannová 
         p. Jiří Šlancar – určený zastupitel 
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K návrhu  byla předložena následující stanoviska dotčených organizací: 
OBSAH PŘIPOMÍNKY ŘEŠENÍ  

Povodí Moravy, s.p. Brno 
• S platností od 1.1.2011 je Povodí Moravy správcem níže 
uvedených drobných vodních toků (DVT) v celé jejich délce: 
DVT Pradlenka – IDVT – 10191649 
Bezejmenný DVT – IDVT – 10202832 – oba rozhodnutím Ministerstva 
zemědělství ze dne 21.12.2010, č.j.35935/2010-15110 
U uvedených vodních toků budou respektována ochranná pásma v souladu 
s vodním zákonem – zák.č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 49 
– Oprávnění při správě vodních toků. 
Kanalizace v obci bude řešena jako oddílná. Je navržena síť nové splaškové 
kanalizace- WT5 a je vymezena zastavitelná plocha pro ČOV – WT1. U 
nově navržených zastavitelných ploch se předpokládá oddílná kanalizace 
s odváděním dešťových vod pomocí příkopů nebo vsakováním, V rámci 
protierozních opatření se jedná o návrhové mokřady - plochy K24/W a 
K26/W, dále o návrhové plochy přírodní zeleně a o návrhovou plochu pro 
zřízení rybníka – K25/W- uvedená opatření zajistí vyšší míru zadržování 
vody v krajině a zamezí rychlému odtoku vod z území. 
Plochy pro ČOV, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, jsou 
v seznamu veřejně prospěšných staveb, plochy pro mokřady a rybník jsou 
v seznamu veřejně prospěšných opatření. 
V rámci nově navržených zastavitelných ploch budou splaškové odpadní 
vody do doby vybudování centrální ČOV svedeny do nepropustných 
bezodtokových  jímek na vyvážení. 
Zástavba v k.ú. Horní Bojanovice bude max. 70% s 30% ponecháním 
volných ploch vhodných pro zasakování dešťových vod. Odpady 
z řešeného území budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. 
Návrh ÚP Horní Bojanovice bude zpracován v souladu s vodním zákonem 
– zák.č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se 
schváleným Plánem oblasti povodí.“ 
Vyjádření k veřejnému projednání totožné. 

Respektováno 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respektováno 

Čeps, a.s. Praha 
• Nemají připomínky, nenachází se žádné elektrické zařízení ani jeho 

ochranné pásmo v majetku ČEPS, a.s. 
Vyjádření k veřejnému projednání totožné. 

 Vzato na vědomí 

Čepro, a.s. Praha 
• Stanovisko ke společnému projednání neuplatněno 
Stanovisko k veřejnému projednání: v dotčeném k.ú. Horní Bojanovice se 
nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty ČEPRO a.s., 
ani jiné zájmy ČEPRO a.s. 

 Vzato na vědomí 

Moravské naftové doly a.s.,Hodonín 
• V k.ú. Horní Bojanovice je situován likvidovaný vrt s označením Nem5 a 

Nik8, jehož ústí je v hloubce cca 1-2m pod povrchem hermeticky 
uzavřeno a jeho hermetičnost nesmí být porušena, proto nedoporučujeme 
umisťovat nad tímto vrtem stavby. Dále sdělujeme, že v k. ú. obce Horní 
Bojanovice bude letos odvrtán průzkumný vrt HB 101. Plocha nového 
vrtu je zapracována v předloženém návrhu. Kolem plánovaného 
průzkumného vrtu HB 101 je nutno respektovat bezpečnostní vzdálenost 
objektů a zařízení, která je dle §40 vyhl.č. 239/1998 Sb., 150 m. 

Stanovisko k veřejnému projednání totožné. 

 Respektovat. 

Mero ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou 
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• Nemají připomínky, nedochází ke střetu s naším zařízením.  
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno.  Vzato na vědomí 

Net4gas, s.r.o. Praha 
• Nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného 

pásma telekomunikačního vedení v naší správě. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

Vzato na vědomí  
 

 
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

• V textové části odůvodnění územního plánu zpracovatel popisuje celý 
rozsah Skupinového vodovodu V. Pavlovice (v popisu je mylně uvedena 
dimenze výtlačného řadu z ČS Bořetice do VDJ Morkůvky). Není zde 
uvedeno, jak je zásobována obec Horní Bojanovice. Sdělujeme, že voda do 
obce je dopravována zásobovacím řadem z PVC 110 mm napojeným na 
vodovodní přivaděč z vodojemu Němčičky. Před obcí H. Bojanovice je na 
zásobovacím řadu vybudována armaturní šachta, v níž je mimo jiné umístěn 
redukční ventil pro redukci tlaku v rozvodné vodovodní síti Požadujeme 
doplnit do textové i výkresové části ÚP. S ohledem na konfiguraci zájmového 
území a situování ploch navržených k zástavbě bude nutno posoudit i tlakové 
poměry v síti a v případě negativního zjištění navrhnout opatření.  
Rozvodná vodovodní síť v obci je vybudována pouze v zastavěné části. K 
plochám navrženým v ÚP k zástavbě bude nutno vodovodní síť rozšířit,aby 
způsob zásobování napojených nemovitostí odpovídal platné legislativě.  
Při rozšíření vodovodní sítě požadujeme pokud možno vodovodní řady 
zokruhovat.  
Pro lokalitu označenou Z6/BI je vodovodní řad z PVC 90 mm vybudován 
(vlastník obec), požadujeme v situaci opravit. Také část ploch navržených k 
zástavbě je již v současné době zastavěna a projednávaným územním plánem 
se tyto plochy legalizují.  
Nesouhlasíme s vedením trasy nově navrhovaného vodovodu středem plochy 
označené ve výkrese ÚP K12/ZV (veřejná zeleň) a Z22/VL (výroba a 
skladování). Zákonem č. 274/2001 Sb. a novelou zák. č. 76/2006 Sb. jsou k 
bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou 
potřebu stanovena ochranná pásma, která je nutno při návrhu tras  
respektovat. Také je nutno s ohledem na citovaný zákon k těmto zařízením 
umožnit přístup za účelem zajišťování jejich provozuschopnosti a to i mechani- 
začními prostředky. Proto je nutno vodovodní řady a navrhované stoky situovat 
do veřejně přístupných ploch.  
Požadujeme zvážit prodloužení vodovodního řadu pouze pro plochu označenou 
Zl5/SV ( předpoklad 1 samostatně stojící RD s hospodářským zázemím a 
objekty pro podnikání) Vzhledem k tomu, že pro tento objekt není vyčíslena 
předpokládaná potřeba vody nutno přihlédnout k délce trasy a dimenzi potrubí, 
aby nedocházelo ke stagnaci vody v potrubí a tím zhoršování její kvality.  
V ÚP není uveden nárust potřeby vody pro navrhovanou zástavbu s tím,že do 
roku 2027 je předpoklad stagnace nebo minimální nárust počtu obyvatel 
připojených na vodovod pro veřejnou potřebu.  
Vzhledem k tomu, že územní plán řeší pouze plochy bez závazných potřeb na 
dodávku vody s horizontem roku 2027, je nutno zástavbu jednotlivých ploch, 
které budou vyžadovat zásobování vodou z vodovodní sítě pro veřejnou 
potřebu podmínit zajištěním dostatečného množství pitné vody a řešit způsob 
odkanalizováni viz. § 5 zák. č. 254/2001 Sb. O vodách.  
V textové části územního plánu se uvádí, že dostatečné množství požární vody 
(které není uvedeno) bude zajištěno instalací požárních hydrantů na stávajících 
a nových rozvodech vody s průměrem min. DN 100 mm. Nelze takto 
konstatovat. Vodovodní síť obce Horní Bojanovice byla navržena a realizována 
na určité parametry, z nichž je nutno vycházet. Hlavní zásobovací řad pro celou 
obec je DN 100 mm a rozvodná vodovodní síť je z řadů DN 100 a 80 mm. 

     
 
 
 
 
Bude opraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
Opravit. 
 
 
 
Konzultovat s Vak, 
vysvětlit. Veřejná 
zeleň je veřejně 
přístupné místo. 

 
 
 
 
Je vyznačeno, zvážit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravit. 
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Dále je nutno přihlédnout k tlakovým poměrům vodovodní sítě a objemu 
akumulace, která slouží pro čtyři obce skupinového vodovodu.  
Ikdyž naše akciová společnost není účastníkem společného jednání, 
považujeme za vhodné své připomínky uplatnit již při tomto řízení, aby 
zpracovatel nového územního plánu se jimi mohl zabývat a vyřešil je do doby 
veřejného projednání.  
Vyjádření k veřejnému projednání: Výše uplatněnými požadavky se zpracovatel 
v průběhu projednávání návrhu ÚP Horní Bojanovice zabýval. 
Připomínky a požadavky týkající se následných řízení zůstávají i nadále 
v platnosti. Návrhy nového využití ploch řešených ÚP, které se budou dotýkat 
našich zařízení, včetně požadavků na zajištění dodávky vody z vodovodu pro 
veřejnou potřebu, požadujeme v dalších stupních projektové přípravy s naší 
akciovou společností předem projednat. 

 
 
 
 
 
Týká se navazujících 
řízení a dalších stupňů 
projektové přípravy. 

Pozemkový fond České republiky,pracoviště Břeclav 
Stanovisko ke společnému projednání neuplatněno. 
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

Vzato na vědomí. 

Ředitelství silnic a dálnic ČR Brno 
• Nemají připomínky. 
Územím obce jsou vedeny silnice III/4217 Hustopeče- Boleradice – Diváky  
a III/42114 Velké  Pavlovice - Boleradice 
Silnice jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Silnice jsou v řešeném 
území stabilizovány a jejich případné úpravy se budou týkat pouze zlepšení 
technického stavu stávajících tras a odstranění dopravních závad. 
Úpravy silnic mimo zastavěné území budou prováděny dle ČSN 73 6101 
Projektování silnic a dálnic. Při návrhu nových místních komunikací je 
nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací a ČSN 736102 Projektování křižovatek na pozemních 
komunikacích. 
Úpravy silnic v zastavěném a zastavitelném území budou prováděny 
v odpovídající funkční skupině a typu dle zásad ČSN. 
Vzhledem k tomu, že územím obce Horní Bojanovice nejsou vedeny 
stávající ani výhledové trasy dálnic nebo silnic I. třídy, projednávaná UPD 
se nedotýká zájmů ŘSD ČR. K projednávanému návrhu územního plánu 
Horní Bojanovice proto nemáme připomínky.  
Stanovisko k veřejnému projednání neuplatněno. 

Respektováno  

 
Ostatní organizace se nevyjádřily. 
 
Dne: 5.9.2012 


